
Cena emisyjna Akcji oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd  i będzie jednakowa dla obu transz. 
Cena maksymalna Akcji Serii D wynosi 18,00 zł. 
Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w Dokumencie Ofertowym
w punkcie 5.
Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego 
rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Czynniki Ryzyka”.
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie http://www.elektrotim.pl 
oraz na stronie http://www.pkobp.pl, co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji, 
nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie 
papierowej w siedzibie Emitenta (Wrocław, ul. Stargardzka 8), w siedzibie Domu Maklerskiego PKO BP 
(Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego POK, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie 
(Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) oraz w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt oraz lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na 
akcje Spółki dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta http://www.elektrotim.pl 
oraz Oferującego http://www.pkobp.pl.  
Oferujący:

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2007 r.  Termin ważności 
Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości. 

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty  3.700.000 sztuk akcji ELEKTROTIM S.A., Serii D

Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania 3.700.000 sztuk.

W związku z Akcjami Serii D w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii D

Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:.

• 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii A 
• 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii B 
• 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oraz 3.700.000 

praw do Akcji Serii D

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:
• 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
• 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, 
• 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

DOM MAKLERSKI PKO BP

PROSPEKT EMISYJNY

ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław
tel. +48 (71) 352 13 41
fax +48 (71) 351 48 39
www.elektrotim.pl
sekretariat@elektrotim.pl

NIP: 894-24-60-042
REGON: 931931108

Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 PLN wpłacony w całości.
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000035081
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PROSPEKT EMISYJNY

ELEKTROTIM
SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 3.700.000 sztuk akcji ELEKTROTIM S.A., Serii D.
Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania 3.700.000 sztuk.
W związku z Akcjami Serii D w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii D.
Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowa-
dzenie na rynek oficjalnych notowań:

− 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii A
− 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii B
− 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oraz 3.700.000 praw do Akcji Serii D

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:
− 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
− 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,
− 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Cena emisyjna Akcji oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i będzie jednakowa dla obu transz.

Cena maksymalna Akcji Serii D wynosi 18,00 zł.

Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w Dokumencie Ofertowym w punkcie 5.
Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju inwe-
stycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Czynniki Ryzyka”.
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie http://www.elektrotim.pl oraz na stronie 
http://www.pkobp.pl, co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji, nie później jednak niż 
w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie papierowej w siedzibie Emitenta 
(Wrocław, ul. Stargardzka 8), w siedzibie Domu Maklerskiego PKO BP (Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego POK, 
w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) oraz 
w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt 
oraz lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki dostępne będą w formie elektronicznej na stronach 
internetowych Emitenta http://www.elektrotim.pl oraz Oferującego http://www.pkobp.pl.

Oferujący:

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2007 r.

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości. 
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PODSUMOWANIE

OSTRZEŻENIE

Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wstęp do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szcze-
gółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach tego dokumentu.

Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzyka-
mi związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne 
dotyczące akcji powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie 
powód może być obowiązany, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, do poniesienia 
kosztów tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania.

Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzial-
ność cywilną jedynie w zakresie, w jakim niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub 
niespójne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu.

1. Osoby zarządzające i nadzorujące, doradcy oraz biegli rewidenci

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Natomiast organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

1. Andrzej Diakun – Prezes Zarządu;

2. Artur Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

1. Krzysztof Folta – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Zdzisław Gajek – członek Rady Nadzorczej;

3. Robert Machała – członek Rady Nadzorczej;

4. Janusz Rybka – członek Rady Nadzorczej;

5. Jan Walulik – członek Rady Nadzorczej.

Oferujący

Dom Maklerski PKO BP z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działają:

Jan Kuźma – Dyrektor Zarządzający, kierujący DM;

Katarzyna Iwaniuk – Michalczuk – Zastępca Dyrektora DM.

Doradca Prawny

Doradcą Prawnym Emitenta jest Kancelaria Prawnicza „STOLAREK & GRABALSKI” Spółka komandytowa 
z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa:

Arkadiusz Grabalski Radca Prawny, Komplementariusz
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Biegli Rewidenci

Podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych są:

1) „ELIKS” Audytorska Sp. z o.o. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce GRUPA FINANS-SERVIS z sie-
dzibą we Wrocławiu, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi-
nansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 269, w imieniu któ-
rego działają:

•	 Prezes Zarządu, Biegły rewident – Przemysław Des-Loges nr ew. 655/4811;

•	 Biegły rewident – Wojciech Gąsior nr 9637/7207.

2) Zespół Biegłych Rewidentów „FABER” z siedzibą we Wrocławiu, podmiot wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewi-
dentów pod numerem 830, w imieniu którego działaja:

•	 Biegły rewident – Lucyna Kozłowska nr ewid. 1884;

•	 Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident – Teresa Kujawińska nr ew. 2033.

2. Statystyka oferty i przewidywany harmonogram

Warunki i wielkość oferty

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 3.700.000 sztuk Akcji Serii D, akcji zwykłych na okaziciela 
o wartości nominalnej 1.00 zł każda. Akcje Serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychcza-
sowych akcjonariuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania 3.700.000 sztuk 
Akcji Serii D.

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:

•	 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

•	 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,

•	 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed doko-
naniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie 
zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W związku z Akcjami Serii D zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji.

Na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

	 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii A,

	 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii B,

	 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oraz 3.700.000 praw do Akcji Serii D.

Cena emisyjna Akcji oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i będzie jednakowa dla transz.

Harmonogram

CZYNNOŚĆ TERMIN
Budowa Księgi Popytu 23–26 marca 2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej 26 marca 2007 r.
Otwarcie Publicznej Oferty 27 marca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów 27–29 marca 2007 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 27–29 marca 2007 r.
Przydział Akcji Serii D nie później niż 6 kwietnia 2007 r.
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3. Kluczowe informacje dotyczące Emitenta

3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta

Podstawowe pozycje bilansu

Tabela. Wybrane pozycje bilansu – aktywa w tys. zł
2005 2004 2003

Aktywa trwałe, w tym 2 772 2 683 2 054
Wartości niematerialne i prawne 491 772 526
Rzeczowe aktywa trwałe 1 728 1 306 1 087
Inwestycje długoterminowe 196 161 161
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 444 280
Aktywa obrotowe, w tym 13 286 10 455 8 103
Zapasy 2 105 1 294 1 641
Należności krótkoterminowe 10 128 5 785 5 335
Inwestycje krótkoterminowe 364 3 233 560
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689 143 567
Aktywa razem 16 058 13 138 10 157

Źródło: Emitent

Tabela. Wybrane pozycje bilansu – aktywa w tys. zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Aktywa trwałe, w tym 2 799 2 598 2 482 2 775
Wartości niematerialne i prawne 329 567 389 624
Rzeczowe aktywa trwałe 2 099 1 367 1 713 1 460
Inwestycje długoterminowe 78 264 85 271
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293 400 295 420
Aktywa obrotowe, w tym 22 138 14 097 15 252 9 012
Zapasy 4 014 2 856 3 308 2 305
Należności krótkoterminowe 16 045 10 237 10 329 5 587
Inwestycje krótkoterminowe 349 830 89 946
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 730 174 1 526 174
Aktywa razem 24 937 16 695 17 734 11 787

Źródło: Emitent

Tabela. Wybrane pozycje bilansu – pasywa w tys. zł
2005 2004 2003

Kapitał własny 6 626 5 222 4 153
Kapitał podstawowy 5 706 6 206 6 206
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -800 -800 0
Kapitał zapasowy 0 243 243
Pozostałe kapitały rezerwowe 321 321 321
Zysk (strata) z lat ubiegłych -805 -2 617 0
Zysk (strata) netto 2 204 1 869 -2 617
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 432 7 916 6 004
Rezerwy na zobowiązania 384 261 134
Zobowiązania długoterminowe 515 201 400
Zobowiązania krótkoterminowe 8 499 7 419 5 470
Rozliczenia międzyokresowe 34 35 0
Pasywa razem 16 058 13 138 10 157

Źródło: Emitent
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Tabela. Wybrane pozycje bilansu – pasywa w tys. zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Kapitał własny 7 299 5 897 6 268 5 409
Kapitał podstawowy 5 206 5 706 5 706 6 206
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 -800 -800 -800
Kapitał zapasowy 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 119 322 418 621
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -805 0 -805
Zysk (strata) netto 1 974 1 474 944 187
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 638 10 798 11 466 6 378
Rezerwy na zobowiązania 380 144 290 26
Zobowiązania długoterminowe 516 293 379 316
Zobowiązania krótkoterminowe 16 712 10 334 10 760 6 007
Rozliczenia międzyokresowe 30 27 37 29
Pasywa razem 24 937 16 695 17 734 11 787

Źródło: Emitent

Podstawowe pozycje rachunku zysku i strat

Tabela. Rachunek wyników Emitenta w tys. zł
2005 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 225 31 047 19 498
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29 585 26 940 17 876
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 640 4 107 1 622
Koszty sprzedaży 1 629 1 037 646
Koszty ogólnego zarządu 1 753 1 203 1 145
Zysk (strata) na sprzedaży 2 258 1 867 -169
Pozostałe przychody operacyjne 928 690 661
Pozostałe koszty operacyjne 398 412 2 963
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 788 2 145 -2 471
Przychody finansowe 136 194 124
Koszty finansowe 174 171 492
Zysk (strata) brutto 2 750 2 168 -2 839
Podatek dochodowy 546 299 -222
Zysk (strata) netto 2 204 1 869 -2 617

Źródło: Emitent

Tabela. Rachunek wyników Emitenta w tys. zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, to-
warów i materiałów 39 021 20 324 19 858 7 543
Koszty sprzedanych produktów, towarów i mate-
riałów 33 841 16 968 17 275 6 442

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 180 3 356 2 583 1 101
Koszty sprzedaży 1 498 544 766 346
Koszty ogólnego zarządu 1 571 1 140 926 669
Zysk (strata) na sprzedaży 2 111 1 672 891 86
Pozostałe przychody operacyjne 647 334 499 277
Pozostałe koszty operacyjne 179 201 140 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 579 1 805 1 250 234
Przychody finansowe 10 25 10 19
Koszty finansowe 169 93 83 66
Zysk (strata) brutto 2 420 1 737 1 177 187
Podatek dochodowy 446 263 227 0
Zysk (strata) netto 1 974 1 474 944 187

Źródło: Emitent
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Podstawowe pozycje rachunku przepływu środków pieniężnych

Tabela. Przepływy pieniężne Emitenta w tys. zł
30.06.2006 2005 2004 2003

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 -1 133 5 071 -1 968
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376 -421 -169 -77
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 22 -1 346 -2 194 958
Przepływy pieniężne netto -274 -2 900 2 708 -1 087
Środki pieniężne na początek okresu 333 3 233 525 1 612
Środki pieniężne na koniec okresu 59 333 3 233 525

Źródło: Emitent

3.2. Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka można podzielić na trzy grupy:

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność:

•	 ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną,

•	 ryzyko związane z otoczeniem prawnym,

•	 ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpre-
tacji.

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta:

•	 ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców,

•	 ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców,

•	 ryzyko związane z sezonowością sprzedaży,

•	 ryzyko związane z zapasami,

•	 ryzyko związane z procesem produkcyjnym,

•	 ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń,

•	 ryzyko zmian tendencji rynkowych,

•	 ryzyko utraty zaufania odbiorców,

•	 ryzyko kursu walutowego,

•	 ryzyko związane z konkurencją,

•	 ryzyko związane z ochroną środowiska,

•	 ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi,

•	 ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorcę,

•	 ryzyko utraty kluczowych pracowników,

•	 ryzyko utraty koncesji,

•	 ryzyko niewykonania prognoz,

•	 ryzyko związane z powiązaniami personalnymi pomiędzy władzami Emitenta oraz władzami 
TIM S.A. oraz SONEL S.A.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

•	 ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji,

•	 ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem od przeprowadzenia lub niedojściem do skutku 
emisji Akcji Serii D,

•	 ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów,
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•	 ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do obrotu 
na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji,

•	 ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na rynku 
regulowanym,

•	 ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej,

•	 ryzyko wynikające z podpisanej umowy typu lock-up.

Szczegółowy opis czynników ryzyka zamieszczony został w części Czynniki Ryzyka.

4. Informacje dotyczące Emitenta

4.1. Historia i rozwój Emitenta

Emitent powstał jako spółka akcyjna na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 1998 r. 
oraz wpisu do rejestru handlowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 30 listopada 1998 r.
Założycielami Emitenta byli: spółka TIM S.A. we Wrocławiu oraz 12 osób fizycznych.
W chwili zawiązania Emitenta, kapitał akcyjny wynosił 7.500.000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset ty-
sięcy złotych) i dzielił się na 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A 
o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda o numerach od A 0000001 do A 7.500.000. 
Kapitał założycielski został pokryty wkładami pieniężnymi, przy czym spółka TIM S.A. we Wrocławiu objęła 
7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN (słownie: siedem 
milionów złotych), pozostali akcjonariusze będący osobami fizycznymi objęli 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) 
akcji o łącznej wartości nominalnej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

4.2. Ogólny zarys działalności Emitenta

Emitent wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe 
i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elek-
tryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii 
ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.

Najważniejszymi grupami produktowymi w ofercie Emitenta są:

a) Instalacje i sieci elektryczne, tj.:
•	 stacje transformatorowe,
•	 linie kablowe SN i nn,
•	 instalacje elektryczne siły i światła w obiektach handlowych, przemysłowych i użyteczności 

publicznej,
•	 sygnalizacje świetlne,
•	 oświetlenie drogowe,
•	 iluminacje obiektów,
•	 oświetlenie nawigacyjne lotnisk,
•	 linie światłowodowe.
Produkty te są oferowane przez Zakład Wykonawstwa.

b) Systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, tj.:
•	 wdrożenia w zakresie automatyki procesowej systemów sterowania i wizualizacji,
•	 wdrożenia w zakresie automatyki elektroenergetycznej
•	 system do sterowania zachowaniem ryb wędrujących.
Produkty te są oferowane przez Zakład Automatyki Elektroenergetycznej i Procesowej.

c) Urządzenia elektroenergetyczne, tj.:
•	 rozdzielnice SN typu SM6,
•	 rozdzielnice nn MCC typu OKKEN,
•	 rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA (technologia Schneider Electric),
•	 typu X-ENERGY (technologia Moeller Electric),
•	 szafki oświetlenia ulicznego typu SOT-1,
•	 tablice licznikowe.
Produkty te są oferowane przez Zakład Produkcji.
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d) Usługi serwisowe, tj.:
•	 eksploatacja sygnalizacji świetlnych,
•	 inżynieria ruchu drogowego,
•	 oznakowanie poziome dróg i ulic,
•	 oznakowanie poziome dzienne lotnisk,
•	 tymczasowa i docelowa organizacja ruchu drogowego,
•	 obsługa i konserwacja oświetlenia dróg i placów,
•	 usługowa konserwacja instalacji siły i światła,
•	 produkcja przycisków mikroprocesorowych,
•	 sprzedaż czujników radarowych do sygnalizacji świetlnej typu AGD.

Produkty te są oferowane przez Zakład Eksploatacji.

e) Instalacje słaboprądowe, tj. projektowanie i wykonawstwo:
•	 instalacji okablowania strukturalnego,
•	 instalacji przeciwpożarowych i oddymiania,
•	 instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
•	 instalacji włamania i napadu,
•	 instalacji telewizji przemysłowej,
•	 instalacji światłowodowych,
•	 systemów kontroli dostępu,
•	 systemów rejestracji pracy,
•	 obwodowych systemów ochrony,
•	 systemów EiB,
•	 systemów telekomunikacyjnych.

Produkty te są oferowane przez Zakład Instalacji Słaboprądowych.

f) Projekty sieci i instalacji elektroenergetycznych, tj. projekty budowlane i wykonawcze oraz do-
kumentacje powykonawcze:

•	 sygnalizacji świetlnych,
•	 oświetlenia dróg, ulic i placów,
•	 linii elektroenergetycznych kablowych SN i nn,
•	 instalacji elektrycznych siły i światła dla obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych,
•	 stacji transformatorowych SN i nn,
•	 iluminacji świątecznych,
•	 iluminacji obiektów o walorach architektonicznych.

Produkty te są oferowane przez Pracownię Projektową.

g) zarządzanie projektami, tj. realizacja zadań wielobranżowych dużej wartości i dużej złożoności. 
Produkt ten oferuje Pion Zarządzania Projektami.

5. Znaczący akcjonariusze i transakcje z powiązanymi stronami

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu znaczącymi akcjonariuszami Emitenta są:

• Pan Krzysztof Wieczorkowski, który posiada 1.908.685 akcji stanowiących 31,81% kapitału zakładowego 
i uprawniających do wykonywania 31,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

• Pan Krzysztof Folta, który posiada 1.525.838 akcji stanowiących 25,43% kapitału zakładowego i upraw-
niających do wykonywania 25,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

• Pan Mirosław Nowakowski, który posiada 709.790 akcji stanowiących 11,83% kapitału zakładowego i 
uprawniających do wykonywania 11,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

• Pan Jan Walulik, który posiada 427.938 akcji stanowiących 7,13% kapitału zakładowego i uprawniają-
cych do wykonywania 7,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

• Pani Ewa Folta (małżonka Pana Krzysztofa Folty – Przewodniczącego Rady Nadzorczej), która posia-
da 487.814 akcji stanowiących 8,13% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8,13% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
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Emitent realizując uchwały WZA skupił 2.293.667 akcji na okaziciela serii A celem ich umorzenia w latach 2003 
– 2005. Poza ww. transakcjami, Emitent nie zawierał transakcji z akcjonariuszami. 

Znaczący akcjonariusze Emitenta: Panowie Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakow-
ski oraz Jan Walulik są znaczącymi akcjonariuszami TIM S.A. Ponadto Panowie: Krzysztof Wieczorkowski, 
Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski oraz Jan Walulik są znaczącymi akcjonariuszami SONEL S.A. W związ-
ku z powyższym, w ocenie Emitenta spółki TIM S.A. oraz SONEL S.A. można uznać za podmioty powiązane  
w rozumieniu pkt 19 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, które w tym zakresie odwo-
łuje się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przyjętych Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. 
Emitent prowadzi transakcje handlowe z TIM S.A. Znaczący akcjonariusze Emitenta: Panowie Krzysztof Folta 
i Mirosław Nowakowski są członkami zarządu TIM S.A.

Do roku 2005 znaczącym akcjonariuszem Emitenta była spółka SONEL S.A. Akcjonariuszami SONEL S.A. 
są Panowie: Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, Jan Walulik i Krzysztof Wieczorkowski, a zarząd SONEL 
S.A. stanowią Panowie: Krzysztof Wieczorkowski i Jan Walulik. Członkiem rady nadzorczej SONEL S.A. jest 
Prezes Zarządu Emitenta – Pan Andrzej Diakun. W 2005 roku miały miejsce transakcje kupna sprzedaży akcji 
Emitenta pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a spółką SONEL S.A. Ponadto, w 2005 roku Emi-
tent zakupił od SONEL S.A. 500.000 sztuk Akcji Serii A, celem ich umorzenia. W 2004 roku Emitent udzielił 
spółce SONEL S.A. pożyczki w wysokości 600.000 PLN.

6. Informacje finansowe

W Prospekcie wykorzystane zostały sprawozdania finansowe zbadane uprzednio przez biegłych rewidentów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi i sprawozdania finansowe ELEKTROTIM S.A. 
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 za:
– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
które były podstawą sporządzenia historycznych sprawozdań finansowych, podlegały ponownemu badaniu 
w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji finansowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie oraz 
w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 
roku wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji, zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz upowszechniania reklam.

Za sporządzenie historycznych sprawozdań finansowych, dokonanie przekształceń i dostosowanie tych spra-
wozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność, odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Forma i zakres prezentacji historycznych sprawozdań finansowych za:
– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
oraz zakres ujmowanych w nich danych został poszerzony w porównaniu z wcześniej zbadanymi sprawozda-
niami finansowymi w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym inwestorom.

Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe za:
– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,
– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 
października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skon-
solidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzi-
bą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 209, poz. 1743).
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7. Szczegóły oferty oraz dopuszczenia do obrotu

7.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 3.700.000 sztuk Akcji Serii D, akcji zwykłych na okazicielao wartości 
nominalnej 1.00 zł każda. Akcje Serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjona-
riuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania 3.700.000 sztuk Akcji Serii D.

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:

•	 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,

•	 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,

•	 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed doko-
naniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie 
zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział 
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje 
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów 
je składających od momentu ustalenia ceny emisyjnej (do tego czasu deklaracja może być zmieniona lub 
wycofana). Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje oferowane 
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Inwestorom, do których wysłane zostaną Zaproszenia, Akcje oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze 
wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskrybowania i opłacenia. Pozostałym inwe-
storom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje oferowane zostaną przydzielone 
uznaniowo.

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośred-
nio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Puławska 15 w Warszawie) lub telefonicznie: 
+48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32.

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje oferowane oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów zostaną 
przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Cena Akcji oferowanych nie będzie większa od ceny maksymalnej 18 zł.

7.2. Przyczyny oferty oraz wykorzystanie wpływów pieniężnych

Podstawową przesłanką, dla której Emitent zamierza przeprowadzić Ofertę, jest pozyskanie środków na sfi-
nansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy 
brutto/netto w wysokości od 24.050.000 zł / 23.000.000 zł do 66.600.000 zł / 64.850.000 zł. Emitent szacuje  
koszty emisji, w zależności do wartości emisji, odpowiednio na kwotę 1.050.000 zł / 1.750.000 zł.

Pozyskane z Oferty środki zostaną wykorzystane na następujące cele:

Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu minimalnego 
wpływu z emisji.

l.p. Cel wartość w zł

1. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem 1.200.000 

2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych 
produktów 2.200.000 

3. Akwizycje dwóch firm 10.000.000
4. Stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych 1.000.000
5. Stworzenie jednego oddziału firmy 800.000

6. Stworzenie jednego lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym 
podmiocie gospodarczym w krajach Europy południowo-wschodniej 1.800.000
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7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego  
(inwestycja będzie wspierana kredytem) 5.000.000 

8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 1.000.000

Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu maksymalnego 
wpływu z emisji.

l.p. Cel wartość w zł

1. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem 1.200.000 

2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych 
produktów 5.500.000

3. Akwizycje czterech firm 34.850.000
4. Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2.000.000
5. Stworzenia dwóch oddziałów firmy 2.000.000

6.
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych 
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy połu-
dniowo-wschodniej

5.000.000

7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego 7.500.000
8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 6.800.000

Wpływy z emisji  zostały przedstawione w kolejności pierwszeństwa ich przeznaczenia.

Emitent podjął decyzję o emisji publicznej Akcji Serii D by sfinansować planowane przedsięwzięcia inwesty-
cyjne oraz by zapewnić wystarczającą ilość środków obrotowych. Celem programu inwestycyjnego na okres 
2007-2009 jest uzyskanie przez Emitenta trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie pozycji lidera na rynku 
polskim oraz zdobycie przyczółków do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych.

Wydatki inwestycyjne będą ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa polegający na pozyskaniu nowych 
rynków, zarówno pod względem terytorialnym jak i branżowym, poszerzeniu oferty Spółki poprzez wprowa-
dzanie nowych produktów oraz rozwój i usprawnienie organizacji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego.

By zrealizować powyższe cele Emitent planuje:
1) zakupić i wdrożyć zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Emitent na ten 

cel zamierza przeznaczyć kwotę 1,20 mln zł.

2) stworzyć nowe produkty w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych. Emitent na prace badawczo-
rozwojowe zamierza przeznaczyć kwotę od 2,20 do 5,50 mln zł.

3) zakupić akcje i/lub udziały spółek i/lub przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w formie dzia-
łalności gospodarczej, których cechy pozwolą na realizację strategii rozwoju ELEKTROTIM S.A. Spółka 
podpisała cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki Alfa z siedzibą we Wrocławiu, 100% 
udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz 
100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu. Na akwizycje firm Emitent planuje wydatkować 
kwotę nie niższą niż 10,00 mln zł a nie wyższą niż 34,85 mln zł. Nazwy spółek, z którymi Emitent podpisał 
listy intencyjne zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.

4) stworzyć sieć przedstawicielstw handlowych w Polsce. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 
pomiędzy 1,00 a 2,00 mln zł.

5) stworzyć dwa nowe oddziały produkcyjne. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 0,80 do 
2,00 mln zł.

6) stworzyć trzy przedstawicielstwa lub zakupić pakiety kontrolne w istniejących podmiotach gospodarczych 
w krajach Europy południowo-wschodniej. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 1,80 do 
5,00 mln zł.

7) wybudować budynek produkcyjno-biurowy. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 5,0 do 
7,50 mln zł.

8) zwiększyć wartość środków obrotowych. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 1,00 do 6,80 mln zł.

Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji publicznej Akcji Serii D zgodnie z celami emisji  środki 
będą zainwestowane w instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka, tj. m.in. lokaty bankowe, bony skar-
bowe, obligacje, gwarantowane papiery dłużne przedsiębiorstw.
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Decyzję w sprawie ewentualnej zmiany celów emisji może podjąć Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. De-
cyzja jest podejmowana w formie uchwały.

Emitent rozpoczął niżej wymienione działania, by zrealizować cele emisyjne:
1. Cel emisyjny numer 1:

a) Emitent podpisał umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Pańska 81/83, których przedmiotem są dotacje projektu z programów Unii Europej-
skiej (umowy opisane w punkcie 10.3),

b) Emitent finalizuje procedurę wyboru dostawcy systemu, umowa zostanie podpisana do 
28.02.2007 r.

2. Cel emisyjny numer 2: Emitent rozpoczął prace nad następującymi projektami:
a) system „Spartakus” – szacowane nakłady inwestycyjne 1.785.000,00 zł,
b) system ITS – szacowane nakłady inwestycyjne 1.745.000,00 zł,
c) system wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania oświetleniem ulicznym – szaco-

wane nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł
3. Cel emisyjny numer 3: Emitent  podpisał cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki 

Alfa z siedzibą we Wrocławiu, 100% udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma  
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz 100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu;

4. Cel emisyjny numer 4: Emitent zamierza stworzyć przedstawicielstwa handlowe w Poznaniu, Gdań-
sku, Lublinie i Szczecinie;

5. Cel emisyjny numer 5: Emitent zamierza stworzyć zakłady na Pomorzu i w Polsce południowo-wschodniej;
6. Cel emisyjny numer 6: Emitent rozpoczął działania w celu założenia przedstawicielstwa handlowego lub 

spółki zależnej we Lwowie. Emitent dokonał analizy rynku ukraińskiego. Po dokonanej analizie, z uwagi na 
duży potencjał wzrostu oraz zasoby osobowe rynku ukraińskiego, Emitent podjął decyzję o ekspansji na 
ten rynek. Spółka nawiązała współpracę z Instytutem Energetyki Politechniki Lwowskiej. Efektem współ-
pracy będzie zatrudnienie przez Spółkę w kwietniu 2007 r., po uzyskaniu właściwych pozwoleń, absol-
wentów przedmiotowego Instytutu. Absolwenci, po uzyskaniu niezbędnych kompetencji, będą świadczyć 
pracę na rzecz zawiązanego na gruncie prawa ukraińskiego podmiotu zależnego od Emitenta.

7. Cel emisyjny numer 7: Emitent opracował program funkcjonalno-użytkowy oraz jest w trakcie podpisy-
wania umowy o prace projektowe.

Harmonogram działań Emitenta dotyczący celów inwestycyjnych.

Lp. Cel inwestycyjny Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządza-
nie przedsiębiorstwem 2007-02-28 2007-12-31

2 Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych pro-
duktów 2007-01-01 2008-12-31

3 Akwizycje firm 2007-04-16 2008-12-31
4 Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2007-04-16 2008-12-31
5 Stworzenia co najmniej dwóch oddziałów firmy 2007-04-16 2009-06-30

6
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych 
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy południowo-
wschodniej

2007-05-01 2009-12-31

7 Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego 2007-02-01 2008-06-30
8 Zwiększenie wartości środków obrotowych 2007-04-16 2007-06-30

7.3. Rozwodnienie

Wyszczególnienie
Struktura akcjonariatu 

przed emisją
Struktura akcjonariatu po 

emisji
Ilość % kapitału Ilość % kapitału

Akcje Serii A 5 206 333 86,8% 5 206 333 53,7%
Akcje Serii B 793 667 13,2% 793 667 8,2%
Nowi akcjonariusze (Akcje Serii D) ———— —— 3 700 000 38,1%
Razem 6 000 000 100% 9 700 000 100,00%
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8. Koszty emisji/oferty

8.1. Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji 
lub oferty

Emitent planuje pozyskanie z emisji nowych akcji do ok. 66.600 tys. zł. Informację o dokładnych wpływach  
z tytułu emisji Akcji Serii D, Emitent przekaże do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego niezwłocz-
nie po zamknięciu Oferty Publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 56 Ustawy o ofercie publicznej.

Przy założeniu wpływów do około 66.600 tys. zł Emitent szacuje, iż łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosą 
ok.1.750 tys. zł.

Tabela. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii D tys. zł
Wyszczególnienie Kwota
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1 600
Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 100
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 50
Razem 1 750

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Emitenta
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CZYNNIKI RYZYKA

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Sytuacja finansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski.

Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta mają m.in.: dynamika wzrostu 
PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość docho-
dów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu konsumpcyjnego.

Zarówno wyżej wymienione czynniki jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założo-
nych przez Emitenta celów.

Obecna dobra koniunktura gospodarcza kraju sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw, wzrostowi zamożności 
społeczeństwa, a tym samym wzrostowi popytu na produkty inwestycyjne, w tym również na instalacje elek-
tryczne i systemy automatyki.

Istnieje jednak ryzyko, że w przypadku pogorszenia się w przyszłości tempa rozwoju gospodarczego, lub 
zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa polskiego negatywnie wpływających 
na pozycję rynkową Emitenta, nastąpić może spadek poziomu popytu, a tym samym pogorszenie się wyników 
finansowych Emitenta.

1.2. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne mogące mieć 
wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegają częstym 
zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo 
pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo dotyczące publicznego obrotu papierami war-
tościowymi.

Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia poziomu kosztów działalności Emitenta 
oraz wpłynąć na jego wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń 
i opracowaniu strategii na dłuższy okres.

1.3. Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich 
interpretacji

Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność emitenta, mogą być zmiany syste-
mu podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie obowiązujących przepisów 
podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wy-
kładni, co może powodować odmienną ich interpretację przez Emitenta i przez organy skarbowe. W związku 
z rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku spółki z obszaru Polski zachodzi większe 
ryzyko niż w przypadku spółki działającej w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność spółki i jej 
ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane przez organy podatkowe za 
niezgodne z przepisami podatkowymi. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji przepisów 
podatkowych odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Emitenta, sytua-
cja ta może mieć istotny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

2.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców

W opinii Zarządu Emitenta, wg stanu na dzień 31.12.2006 r., występuje ryzyko uzależnienia się od dwóch 
dostawców: TIM S.A. i Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Może to skutkować wzrostem cen materiałów 
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oferowanych przez te podmioty wykorzystywanych do produkcji przez Emitenta oraz ograniczeniem dostęp-
ności materiałów będących w ofercie ww. podmiotów.

W związku z tym w celu minimalizowania potencjalnych skutków tego rodzaju ryzyka Emitent prowadzi polity-
kę dywersyfikacji źródeł zakupów.

Spółka przywiązuje dużą wagę do problematyki zaopatrzenia jako istotnej sfery działalności przedsiębiorstwa, 
mającej bezpośredni wpływ na koszty jego działalności, jakość i terminowość świadczonych usług, a co za tym 
idzie pozycję konkurencyjną na rynku oraz ryzyko uzależnienia się od dostawcy.

Mając na uwadze rangę omawianej problematyki i działając zgodnie z przyjętymi procedurami Systemu Zarzą-
dzania Jakością ISO 9001:2000 Spółka nawiązuje i utrzymuje współpracę z dostawcami, którzy po spełnieniu 
ściśle określonych wymogów, umieszczani są na liście kwalifikowanych dostawców. Zasadą firmy jest to, że 
na każdy produkt (materiał, usługę, wyrób) posiada nie mniej niż dwóch dostawców.

Z głównymi dostawcami (hurtownie elektrotechniczne, dostawcy aparatury, opraw oświetleniowych) Spółka 
zawiera długoterminowe umowy, które w związku ze zmieniającymi się warunkami otoczenia zewnętrznego 
są corocznie renegocjowane w celu dostosowania do aktualnych wymogów rynku. Umowy są zawierane na 
podobnych warunkach handlowych.

Wdrożone przez Emitenta procedury zakupowe zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia się od do-
stawcy i tworzą solidną podstawę do długoterminowej współpracy z dostawcami opartej na poszanowaniu 
interesów stron.

Bieżące zakupy dokonywane są na podstawie standardowych warunków opisanych w umowach współpracy.

Duże zakupy jednostkowe dokonywane w formie przetargów ograniczonych. Emitent zaprasza do składania 
ofert dostawców wpisanych na listę kwalifikowanych dostawców, w tym dostawców z którymi Emitent ma pod-
pisane umowy współpracy.

Takie działanie daje gwarancję świadczenia usług z zachowaniem najwyższych standardów i optymalizuje 
korzyści wynikające z efektu skali.

Mimo że według przyjętych przez Emitenta zasad, występuje średnie ryzyko uzależnienia się od dwóch do-
stawców TIM S.A. i Schneider Electric Polska Sp. z o.o. to w opinii Zarządu Emitenta Spółka nie jest uzależ-
niona od żadnego dostawcy.

TIM S.A. dostarcza dla Emitenta przede wszystkim kable i przewody oraz różnorodne materiały elektryczne.

Większość dostaw realizowana była w wyniku wygrania przez TIM S.A. przetargów ograniczonych.

W przetargach uczestniczą nie mniej niż dwie firmy. Przedmiotem przetargu jest każdorazowo sprzedaż stan-
dardowych, produkowanych przez kilku producentów, materiałów. Kryterium wyboru jest bilans ceny (ceny 
jednostkowej), okresu gwarancji i terminu płatności. Materiały, które Emitent kupuje od TIM S.A. może również 
kupić, na trochę gorszych warunkach, od innych dostawców.

Duży udział Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w strukturze zakupów jest skutkiem dużej dynamiki sprzedaży 
rozdzielnic elektrycznych typu Okken, SM 6 i Prisma P produkowanych w oparciu o wcześniej zawarte umowy 
licencyjne i umowę współpracy. Komponenty do produkcji rozdzielnic Emitent może kupić również od innych 
dostawców np. hurtowni.

2.2. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców

W ELEKTROTIM S.A. występuje ryzyko uzależnienia się od odbiorców.

W opinii Zarządu Emitenta Spółka nie jest uzależniona od żadnego odbiorcy.

W ELEKTROTIM S.A. przyjęto że:
a) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi nie więcej 

niż 5% nie występuje ryzyko uzależnienia od odbiorcy,
b) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

5% lecz nie więcej niż 10% występuje małe ryzyko uzależnienie od odbiorcy;
c) jeżeli udział sprzedaży do danego klienta w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

10% lecz nie więcej niż 20% występuje średnie ryzyko uzależnienie od odbiorcy,
d) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

20% występuje duże ryzyko uzależnienie od odbiorcy.
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Według stanu na dzień 31.12.2005 r. zgodnie z powyższymi założeniami, w opinii Zarządu Emitenta występuje 
małe ryzyko uzależnienia się od niżej wymienionych sześciu odbiorców:

a) SIEMENS Sp. z o.o.
b) PCC Rokita S.A.
c) Zarząd Dróg i Komunikacji
d) Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
e) ELEKTROBUDOWA S.A.
f ) ZUEBLIN Polska Sp. z o.o.

Dane za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku nie pozwalają na dokonanie porównywalnej 
oceny uzależnienia gdyż wg przyjętych kryteriów analizy Emitent dokonuje w okresach rocznych.

Emitent prowadzi działania by zmniejszyć prawdopodobieństwo uzależnienia od odbiorcy,

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uzależnienia od odbiorcy Emitent:
1. prowadzi politykę sprzedaży, której celem jest dywersyfikacja rynków zbytu,
2. dąży do takiej struktury sprzedaży, w której:

•	 udział sprzedaży dla największego odbiorcy nie przekracza 10% sprzedaży ELEKTROTIM S.A.,
•	 dla każdego zakładu, udział w sprzedaży dla największego odbiorcy zakładu nie przekracza 30% 

sprzedaży zakładu.

2.3. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Sprzedaż ELEKTROTIM S.A. jest obarczona sezonowością. Emitent odnotowuje największą sprzedaż swoich 
produktów w III oraz w IV kwartale roku. Z kolei słabszym okresem dla Spółki jest I oraz II kwartał. Skutkiem 
sezonowości sprzedaży mogą być słabsze wyniki w I i II kwartale.

W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka modyfikuje swoją ofertę produktową tak, by znalazło się w niej więcej 
produktów sprzedawanych w pierwszym i drugim kwartale, a także wprowadza większą ilość produktów nie-
wrażliwych na sezonowość.

By ograniczyć skutki sezonowości Emitent ogranicza koszty stałe poprzez:
1. ścisłą współpracę z firmami partnerskimi na podstawie umowy partnerskiej posiadającej cechy umowy 

franchisingowej,
2. zatrudnianie pracowników sezonowych,
3. efektywne zarządzanie terminami wykorzystywania urlopów.

2.4. Ryzyko związane z zapasami

Spółka sprzedaje usługi oraz wyroby wykonywane na zamówienie. Z tego względu Spółka nie posiada istot-
nych zapasów wyrobów gotowych. Do prowadzonej działalności gospodarczej Spółka używa materiałów, któ-
re w większości kupuje w celu zrealizowania zakontraktowanego przedsięwzięcia, wg systemu „just in time.” 
Prowadzone procesy charakteryzują się zmianami, które dokonują się w trakcie realizacji. Istnieje ryzyko za-
kupu materiałów lub urządzeń trudno zbywalnych, które nie będą mogły być wykorzystane w procesie produk-
cyjnym. Może to spowodować wzrost stanu zapasów magazynowych, a w późniejszym okresie konieczność 
tworzenia odpisów aktualizacyjnych na zapasy nie wykazujące ruchu, co w konsekwencji spowoduje wzrost 
kosztów i obniżenie wyniku.

2.5. Ryzyko związane z procesem produkcyjnym

W opinii Zarządu Spółki w prowadzonej przez Spółkę działalności istnieją ryzyka związane z procesem pro-
dukcyjnym.

Większość sprzedawanych przez Spółkę produktów to niepowtarzalne systemy.

Pracownicy Spółki wytwarzają produkty wykorzystując:

1. aktualny stan wiedzy technicznej,

2. metodykę zarządzania np. Project Managementu,

3. zestandaryzowane rozwiązania i procedury.
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Produkt powstaje w wyniku ciągłej wymiany poglądów pomiędzy Spółką a odbiorcą na temat potrzeb i moż-
liwości. W trakcie każdego przedsięwzięcia występują zmiany, które są wprowadzane w sposób mniej lub 
bardziej sformalizowany.

Produkty Emitenta są wytwarzane w okresie nie krótszym niż kilka tygodni i nie dłuższym niż kilka lat. W okre-
sie wytwarzania produktu mogą ulec zmianie ceny środków produkcji i obowiązujące przepisy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w działalności Emitenta istnieje między innymi następujące ryzyko związane 
z procesem produkcyjnym:

1. niewłaściwe rozpoznanie potrzeb klienta,
2. niewłaściwe oszacowanie kosztów wytworzenia,
3. zmiany kosztów wytworzenia w trakcie procesu wytworzenia produktu,
4. błędy w zarządzaniu produkcją,
5. błędy w rozwiązaniach technicznych i technologicznych,
6. wytworzenie produktu ze zwłoką lub opóźnieniem,
7. wypadki i katastrofy.

Skutkiem powyższych ryzyk może być zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie wyniku Spółki.

2.6. Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

W opinii Zarządu w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za 
niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

Emitent prowadzi wiele niezależnych zleceń. Większość zleceń realizowanych przez ELEKTROTIM S.A., to 
przedsięwzięcia niepowtarzalne, prowadzone przez Kierownika projektu, mające swój budżet i termin reali-
zacji. Realizacja zadania w terminie lub nieterminowe wykonanie zadania jest efektem oddziaływania wielu 
czynników zależnych i niezależnych od Spółki. Wobec powyższego istnieje ryzyko związane z karami za nie-
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

Skutkami tego ryzyka mogą być:
1. kary umowne,
2. utrata zaufania Klientów,
3. pogorszenie wizerunku Spółki.

W związku z tym w celu minimalizowania potencjalnych skutków tego rodzaju ryzyka Emitent:
1. analizuje ryzyka, wprowadzając zabezpieczenia i ubezpieczenia w sytuacjach gdy skutki prognozowa-

nych ryzyk są większe od akceptowanych, wg wewnętrznych unormowań,
2. zawiera umowy, wg przyjętej procedury,
3. buduje kompetencje kadry w zakresie zarządzania projektami.

2.7. Ryzyko zmian tendencji rynkowych

Popyt na dobra inwestycyjne jest uzależniony od wielu czynników, na które Spółka nie ma wpływu. Uzyskiwa-
ne przez Spółkę ceny na produkty są uzależnione od popytu i podaży.

Obecnie rynek usług budowlano-montażowych jest w fazie wzrostowej. Analiza trendów koniunkturalnych 
wskazuje, że istnieje ryzyko zmiany tendencji rynkowych, czego skutkiem może być spadek popytu na ofero-
wane przez Spółkę produkty, a w konsekwencji zmniejszenie sprzedaży i/lub obniżenie poziomu uzyskiwanej 
marży na kontraktach.

2.8. Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców.

Ze względu na specyficzne cechy produktów i usług oferowanych przez Emitenta oraz za względu na możli-
wie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może wystąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca 
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z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/sy-
stemów.

Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji ob-
niżenie wyniku.

2.9. Ryzyko kursu walutowego

W opinii Zarządu Spółki, w działalności ELEKTROTIM S.A. istnieje ryzyko kursu walutowego.

Ryzyko kursu walutowego może wynikać bezpośrednio z obrotu rozliczanego w walutach obcych jak również 
pośrednio z transakcji, które są wyrażone w walucie obcej i przeliczane według ustalonego przez strony kursu 
z dnia realizacji transakcji. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość realizowanych przez 
Spółkę przychodów jak i ponoszonych kosztów. Pierwsze poprzez faktyczną realizację różnic kursowych, 
drugie poprzez wzrost lub spadek sprzedaży wyrażonej w walucie obcej w momencie jej przeliczania na PLN 
po kursie innym niż kurs z dnia podpisania umowy, a także wzrost lub spadek kosztów, głównie materiałów, 
których cena wyrażona jest w walucie obcej i przeliczana na PLN w dniu realizacji transakcji, po kursie innym 
niż przyjęty w budżecie lub zamówieniu.

Należy także zauważyć iż zmiany kursu walut mają także wpływ na ceny materiałów wyrażone w PLN, 
których poziom jest uzależniony od kursu waluty kraju producenta. W takich przypadkach przy znacznych 
wahaniach kursu danej waluty zmianie mogą ulec ceny wyrażone w PLN, a to z kolei spowoduje spadek lub 
wzrost kosztów.

2.10. Ryzyko związane z konkurencją

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. działalność Spółki jest narażona na ryzyka związane z konkurencją.

Na wyniki Spółki może mieć istotny wpływ polityka cenowa konkurencji polegająca na oferowaniu produktów 
porównywalnych do oferowanych przez Spółkę za niższą cenę. Powyższe działania mogą spowodować 
konieczność oferowania przez Spółkę produktów z niższą ceną. Może to spowodować zmniejszenie marży, 
a w konsekwencji obniżenie wyniku.

Firmy konkurencyjne także mogą oferować na rynku produkty substytucyjne o lepszych cechach technicznych 
i funkcjonalnych. Takie produkty mogą zmniejszyć popyt na produkty oferowane przez Spółkę, co w konse-
kwencji może spowodować obniżenie przychodów i wyniku.

Firmy konkurencyjne mogą również wymusić konieczność ponoszenia kosztów na podnoszenie kompetencji 
handlowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Wzrost tych kosztów może również spowodo-
wać obniżenie wyniku.

2.11. Ryzyko związane z ochroną środowiska

W opinii Zarządu ryzyko związane z ochroną środowiska jest małe.

Wpływ prowadzonej działalności na środowisko naturalne ocenia się jako nikły. Obok odpadów komunal-
nych pojawia się jedynie zagadnienie zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych z grupy niebezpiecznych 
– opakowań jednorazowych (puszek po farbach).

W praktyce gospodarowanie odpadami w Spółce polega na:

•	 gromadzeniu i oddawaniu do punktu skupu odpadów makulatury;

•	 gromadzeniu i oddawaniu do punktu skupu odpadów złomu stalowego i metali kolorowych;

•	 utylizacji poprodukcyjnych odpadów niebezpiecznych – zużytych źródeł światła i opakowań (puszek) 
po farbach przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy;

•	 utylizacji zużytych urządzeń (sprzętu) elektronicznych j.w.
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2.12. Ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. działalność Spółki narażona jest na ryzyko związane z zobowiązaniami 
gwarancyjnymi. Na produkty, które dostarczane są Odbiorcom Emitent udziela gwarancji. W okresie gwarancji 
Spółka ponosi koszty wynikające z zobowiązań gwarancyjnych. Z uwagi na jednostkowy charakter produktów 
oraz oczekiwania Klientów w zakresie coraz dłuższych okresów gwarancji, wysokość kosztów związanych 
z wypełnieniem zobowiązań gwarancyjnych jest trudna do oszacowania. Spółka robi rezerwy na zobowiązania 
gwarancyjne na podstawie historycznych danych statystycznych. Istnieje ryzyko, że faktycznie poniesione 
w przyszłości koszty będą wyższe niż zawiązane rezerwy, co może spowodować obniżenie wyniku.

2.13. Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorcę.

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności 
przez odbiorcę.

Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytu-
cje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje produkty z odroczonym terminem płatności (kredyt ku-
piecki). Przy stosowaniu takiej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko 
nie otrzymania należności. Może to spowodować pogorszenie płynności Spółki, jak i konieczność ponoszenia 
wyższych kosztów finansowych.

Ponadto na należności zagrożone, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną uregulowane po 
uwzględnieniu posiadanych zabezpieczeń, Spółka dokonuje odpisów aktualizacyjnych.

Powyższe ryzyka w konsekwencji mogą spowodować obniżenie wyniku, a w skrajnym przypadku utratę płyn-
ności.

2.14. Ryzyko utraty kluczowych pracowników.

Według opinii Zarządu Emitenta istnieje ryzyko utraty kluczowych pracowników. W związku z dynamicznymi 
zmianami na rynku pracy spowodowanymi dobrą koniunkturą gospodarczą oraz masowym podejmowaniem 
pracy przez Polaków za granicą istnieje ryzyko gwałtownego wzrostu popytu na pracowników o kwalifika-
cjach posiadanych przez pracowników Spółki. Może to spowodować utratę kluczowych pracowników, a tym 
samym spadek zdolności produkcyjnych, utratę kompetencji technicznych, technologicznych i organizacyj-
nych, a w konsekwencji spadek przychodów i wyniku oraz pogorszenie jakości sprzedawanych produktów.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa utraty kluczowych pracowników oraz ograniczenia skutków utraty 
kluczowych pracowników Emitent prowadzi szereg działań.

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa utraty kluczowych pracowników Spółka:

1. wdrożyła system wynagradzania, który pozwala osiągać satysfakcjonujące, skorelowane z indywidu-
alnymi efektami pracy, wynagrodzenia na wszystkich stanowiskach,

2. wdraża systemy motywacyjne, których celem jest m.in. podnoszenie poziomu lojalności kluczowych 
pracowników do ELEKTROTIM S.A.,

3. stwarza warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności,

4. stwarza przyjazne warunki pracy.

W celu ograniczenia skutków utraty kluczowych pracowników Emitent:

1. stosuje zasadę „każdy musi mieć swego zastępcę i następcę”,

2. stosuje zasadę „need to know”,

3. zawiera z pracownikami umowy o podnoszenie kwalifikacji,

4. stosuje w średniookresowych systemach motywacyjnych rozwiązania uzależniając koszty (premie dla 
pracowników) od świadczenia pracy u Emitenta (np. Program motywacyjny 2007/2009).
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2.15. Ryzyko utraty koncesji

Spółka posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Emitent otrzymał ww. koncesję (nr L-0558/01) w dniu 14 sierpnia 2001 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Koncesja ta od dnia otrzymania do dnia dzisiejszego podlegała zmianom i uzupełnieniom na 
podstawie decyzji do koncesji. Koncesja została wydana na okres 50 lat i obejmuje obszar całego kraju.

Przedmiotowa koncesja uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 
i mienia w stosunku do obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospo-
darczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. (Ustawa o ochronie osób 
i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, tekst ost. zm. 2006.01.01, Dz.U. 05.90.757).

Istnieje ryzyko utraty ww. koncesji. Część produktów oferowanych przez Spółkę może być sprzedawana tylko 
pod warunkiem posiadania koncesji. Udział sprzedaży tych produktów w sprzedaży ogółem wynosi mniej niż 
5%. Jej utrata spowoduje brak możliwości sprzedaży tych produktów, co może spowodować zmniejszenie 
sprzedaży a w konsekwencji obniżenie wyniku.

2.16. Ryzyko niewykonania prognozy

Spółka przygotowuje prognozę sprzedaży, kosztów i wyników na podstawie:
1. prognozy wzrostu rynków obsługiwanych przez Spółkę,
2. posiadanego portfela zamówień,
3. przewidywanych rentowności sprzedaży produktów i linii produktowych,
4. przewidywanych tendencji kosztów pracy,
5. przewidywanych kosztów pieniądza,
6. przewidywanych kosztów ryzyk.

Z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione czynniki nie są zależne, w większości przypadków, od Spółki, istnieje 
ryzyko niewykonania prognoz Spółki.

Koszty ryzyk uwzględniane w prognozach dotyczą przede wszystkim ryzyk związanych z możliwością braku 
zapłaty należności przez klientów spółki, ryzyk związanych z wystąpieniem kosztów napraw gwarancyjnych, 
itp. Prognozy zawierają wycenę powyższych ryzyk w postaci prognozowanych odpisów aktualizacyjnych 
bądź rezerw.

2.17. Ryzyko związane z powiązaniami personalnymi pomiędzy władzami Emitenta oraz 
władzami TIM S.A. oraz SONEL S.A.

Członkowie władz Emitenta są jednocześnie członkami władz spółek SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy oraz 
TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Do dnia 26 stycznia 2007 r. powiązania te polegały na tym, że: (a) dwaj 
członkowie Rady Nadzorczej Emitenta byli jednocześnie członkami trzyosobowego zarządu spółki TIM S.A., 
oraz (b) dwaj inni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta byli jednocześnie członkami dwuosobowego zarządu 
spółki SONEL S.A. Powiązania te wynikały głównie z faktu, że wskazane powyżej osoby były znaczącymi ak-
cjonariuszami wyżej wymienionych podmiotów.

Emitentowi znany jest pogląd wyrażony w piśmiennictwie, zgodnie z którym począwszy od dnia 15 stycznia 
2004 r. (dnia, w którym weszła w życie zmiana do Kodeksu spółek handlowych) charakter powiązań perso-
nalnych pomiędzy członkami władz Emitenta a członkami władz pozostałych podmiotów mógł zostać uznany 
za prowadzący do powstania, z mocy samego prawa (bez żadnych działań w tym zakresie podejmowanych 
przez zainteresowanych), stosunku dominacji i zależności w rozumieniu zmienionego art. 4 par. 1 pkt 4 lit (d) 
Kodeksu spółek handlowych. W myśl takiego poglądu Emitent mógł się stać w tej dacie podmiotem dominują-
cym w stosunku do TIM S.A. i SONEL S.A. Do takich wniosków prowadziłoby bowiem uznanie, że do powsta-
nia stosunku dominacji i zależności dochodzi zawsze w przypadku gdy członkowie Rady Nadzorczej jednego 
podmiotu (bez względu na to czy stanowią większość w organie takiego podmiotu) stanowią więcej niż połowę 
składu zarządu jakiegokolwiek innego podmiotu. Uznanie, że Emitent stał się z mocy samego prawa podmio-
tem dominującym w stosunku do spółek TIM S.A. oraz SONEL S.A. mogłoby z kolei powodować powstanie 
konsekwencji określonych w art. 387 par. 3 Kodeksu spółek handlowych.
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Emitent nie podziela takiego poglądu. Zdaniem Emitenta pogląd ten w odniesieniu do powstania na skutek po-
wiązań personalnych stosunku dominacji lub zależności, o którym mowa powyżej, pomija wykładnię celowoś-
ciową całokształtu przepisów określających kryteria powstania dominacji i zależności pomiędzy podmiotami 
gospodarczymi. Przyjęcie powyższego poglądu mogłoby prowadzić niejednokrotnie do wręcz absurdalnych 
sytuacji. Tytułem przykładu można wskazać, że zgodnie z takim poglądem, jeden członek np. dziesięcioosobo-
wej Rady Nadzorczej podmiotu X będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki Y swoją obecnością 
w Radzie Nadzorczej podmiotu X powoduje powstanie stosunku dominacji podmiotu X nad podmiotem Y (np. 
z zupełnie innej branży).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż definicja podmiotu dominującego określona w art. 4 par.1 pkt. 4 lit. 
d Kodeksu spółek handlowych wydaje się nie być spójna w powyższym zakresie z definicjami określonymi 
w przepisach zarówno prawa krajowego, jak i wspólnotowego (ustawa z dnia 29.09.1994 r o rachunkowo-
ści, ustawa z dnia 29.07.2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, czy też dyrektywa Rady 83/349/EWG  
z dnia 13.06.1983 r ), w myśl których u Emitenta przedmiotowy stosunek zależności nie zachodziłby, w ocenie 
Emitenta,  dokonując racjonalnej interpretacji ww. przepisu nieuzasadnione wydaje się stosowanie wykładni 
literalnej przy całkowitym pominięciu wykładni  celowościowej.

Powyższe sprawia, że w ocenie Emitenta nie można zgodzić się z poglądem, że zmiana przepisów Kodeksu 
spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 15 stycznia 2004 r. spowodowała powstanie racjonalnego 
stosunku dominacji Emitenta w stosunku do spółek TIM S.A. i SONEL S.A.

W celu usunięcia wątpliwości dotyczących istnienia pomiędzy Emitentem oraz spółkami TIM S.A. oraz SONEL 
S.A. stosunku dominacji i zależności oraz ewentualnie związanych z tym konsekwencji dla ważności dzia-
łań podejmowanych przez organy Emitenta, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się  
w dniu 26 stycznia 2007 r. przyjęło rezygnację Pana Mirosława Nowakowskiego oraz Pana Krzysztofa Wie-
czorkowskiego z funkcji pełnionych w Radzie Nadzorczej i powołało w ich miejsce do składu Rady Nadzorczej 
Pana Zdzisława Gajka oraz Pana Janusza Rybkę.

W rezultacie podjęcia powyższej uchwały przestają, w ocenie Emitenta, istnieć powiązania personalne pomię-
dzy organami Emitenta oraz organami spółek TIM S.A. oraz SONEL S.A., które mogłyby być interpretowane 
jako istnienie stosunku dominacji lub zależności pomiędzy Emitentem, a pozostałymi wyżej wymienionymi 
podmiotami w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 

W ocenie Emitenta, działania polegające na dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej podczas ostatniego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 26 stycznia 2007r., wyeliminowały 
ryzyko ewentualnego kwestionowania ważności działań Rady Nadzorczej podejmowanych po dokonaniu ta-
kich zmian. Dodatkowo, mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza, uchwałą nr 3/RN/07 z dnia 26.01.2007 
r. potwierdziła ważność uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą Emitenta w latach 2003–2006. 

Emitent podkreśla, że w przypadku gdyby w w/w kwestii były podnoszone jeszcze jakiekolwiek wątpliwości 
(czy to w orzecznictwie sądów czy piśmiennictwie) Emitent jest gotów podjąć niezwłocznie wszelkie dodatko-
we działania w celu usunięcia przedmiotowych wątpliwości.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

3.1. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub nieregulowanym. W związ-
ku z tym nie ma pewności, że Akcje będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu na 
GPW. Cena Akcji po debiucie może być niższa niż ich cena w Ofercie Publicznej na skutek szeregu czynni-
ków, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby oraz płynności notowanych akcji, 
wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników 
ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach papierów wartościowych na świecie.

Polski rynek papierów wartościowych posiada wciąż stosunkowo małą płynność, w związku, z czym ceny pa-
pierów wartościowych notowanych na GPW mogą charakteryzować się większymi wahaniami niż na innych 
rynkach. Tym samym mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim czasie, co może spo-
wodować znaczne obniżenie cen Akcji.
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3.2. Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem od przeprowadzenia lub niedojściem do 
skutku emisji Akcji Serii D

Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania subskrypcji Akcji Serii D przed jej rozpoczęciem lub też do 
odstąpienia od subskrypcji Akcji Serii D po jej rozpoczęciu na zasadach określonych w punkcie „Informacje 
o warunkach oferty”. Nie ma pewności, że Emitent nie podejmie decyzji o odwołaniu lub o odstąpieniu od sub-
skrypcji Akcji Serii D po jej rozpoczęciu lub, że emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku. W przypadku odstąpienia 
od subskrypcji Akcji Serii D po jej rozpoczęciu lub nie dojścia do skutku emisji Akcji Serii D, Emitent będzie 
zobowiązany do zwrotu wpłat w terminach i na zasadach określonych w dalszej części Prospektu, przy czym 
wpłaty takie zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.

Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
– do dnia zamknięcia Publicznej Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na 3.700.000 sztuk 

Akcji Serii D lub
– Zarząd Spółki nie zgłosi do Sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii D w terminie 6 miesięcy od 

daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu lub
– uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Serii D.

W powyższych przypadkach może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę 
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez 
żadnych odsetek i odszkodowań.

W celu minimalizacji powyższego ryzyka, Emitent planuje podpisać z Oferującym umowę o subemisję inwe-
stycyjną.

3.3. Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów lub ich zmianą

Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty 
Publicznej, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D, jak również całkowitą ich zmia-
ną. W takim przypadku, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnie-
nie zatwierdzonego przez KNF aneksu do prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości 
w sposób, w jaki został opublikowany prospekt. Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na oferowane 
akcje może spowodować zamrożenie na pewien okres środków finansowych wniesionych przez inwestorów 
w formie dokonanych wpłat na akcje.

3.4. Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji

Dopuszczenie Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu giełdowego wymaga spełnienia szeregu wymogów przewi-
dzianych regulacjami GPW oraz KDPW. Niedopuszczenie Akcji lub Praw do Akcji do obrotu giełdowego lub 
opóźnienie w tym zakresie utrudni dokonywanie obrotu nimi.

Należy także zauważyć, że charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku 
emisji Akcji Serii D posiadacz PDA otrzyma zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się 
na koncie posiadacza oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii D, co spowoduje, że w przypadku nabycia Praw 
do Akcji na rynku wtórnym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii D, posiadacz poniesie stratę.

3.5. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu na 
rynku regulowanym

W przypadkach wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie Komisji, GPW 
może zawiesić obrót akcjami lub wykluczyć akcje z obrotu na rynku regulowanym lub wydać decyzję o wyklu-
czeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Dodatkowo, możliwość zawieszenia obrotu 
akcjami lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW przewiduje Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych, któ-
ry określa że Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy na 
wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeżeli 
Emitent naruszy przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w sytuacjach okre-
ślonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe 
z giełdowego obrotu.
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Ponadto, zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, Zarząd Giełdy wyklucza papiery war-
tościowe z obrotu giełdowego:

– jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
– na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
– w przypadku zniesienia ich dematerializacji
– w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia Regulamin Giełdy Papierów Wartościo-
wych przewiduje poniższe sytuacje, gdy Zarząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu
papierów wartościowych z obrotu giełdowego:

– jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do 
obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego,

– jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych,
– na wniosek Emitenta,
– wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
– jeżeli Zarząd GPW uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
– wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
– jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze war-

tościowym,
– wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
– wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

Nie ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji, co będzie miało negatyw-
ny wpływ na płynność Akcji, a co za tym idzie na możliwość ich zbycia po cenie odpowiadającej ich wartości 
rynkowej.

3.6. Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emi-
tenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub 
wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej biegu albo dopuszczenia papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia lub dopuszczenia papierów wartoś-

ciowych do obrotu na rynku regulowanym;
3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu 

w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym.

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy z treści prospektu emi-
syjnego, wynika, że:

1) oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w zna-
czący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2) utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy;
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki 

pozostają w mocy, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.

W związku z powyższym inwestor może ponieść koszty zamrożenia środków finansowych lub może mieć 
ograniczoną możliwość obrotu objętymi akcjami.

3.7. Ryzyko wynikające z podpisanej umowy typu lock-up.

W związku z zawarciem umów typu lock-up na część Akcji Serii A oraz B, zwraca się uwagę na możliwość 
wystąpienia ryzyka zbyt małej płynności, co może wiązać się z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Serii A oraz 
B do obrotu giełdowego.
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DOKUMENT REJESTRACYJNY

1. Osoby odpowiedzialne

1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym

Emitent

	 	 Firma	 	 	 	 	 	 ELEKTROTIM	S.A.

	 	 Adres	siedziby	 	 	 	 	 Polska, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8,

  Główny telefon:     +48 (071) 352 13 41

  Numer telefaksu:    +48 (071) 351 48 39  

  Strona internetowa:    www.elektrotim.pl

Osoby działające w imieniu Emitenta:

 Andrzej Diakun – Prezes Zarządu

 Artur Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu

Osoby działające w imieniu Emitenta odpowiedzialne są za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym oraz, że w Prospekcie nie pominięto niczego co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

  Artur Wójcikowski     Andrzej Diakun
  Wiceprezes Zarządu     Prezes Zarządu 
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1.2.	 Oferujący

  Firma     Dom Maklerski PKO BP

  Adres siedziby    ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

  Główny telefon:    +48 (22) 521 80 00

  Numer telefaksu:   +48 (22) 521 79 46

  Strona internetowa:   www.dm.pkobp.pl

Osoby działające w imieniu Oferującego:

Jan Kuźma – Dyrektor Zarządzający

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk – Zastępca Dyrektora

Oferujący sporządził następujące części Prospektu:

	 w Podsumowaniu: pkt 2, 7.1,

	 w Czynnikach Ryzyka: pkt 3,

	 w Dokumencie Ofertowym: pkt 5 (z wyłączeniem pkt 5.2.2) i 6,

Działając w imieniu Oferującego niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoże-
niu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte we wskazanych powyżej częściach Pro-
spektu Emisyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Oferujący, są prawdziwe, rzetelne i zgodne 
ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………….……………………………………………………………………………………

Jan Kuźma – Dyrektor Zarządzający

........................…….………………………………………………………………….

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk – Zastępca Dyrektora
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1.3. Doradca Prawny

  Firma     Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza Sp. k.

  Adres siedziby    ul. Klonowa 4, 00-591 Warszawa

  Główny telefon:    +48 (22) 856 53 35

  Numer telefaksu:   +48 (22) 629 71 70

  Strona internetowa:   www.msag.pl

Osoba działająca w imieniu Doradcy Prawnego:

Arkadiusz Grabalski – Komplementariusz

Doradca Prawny sporządził następujące części Prospektu:

	 w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt: 5.1.1 – 5.1.4, 16.1 – 16.2 oraz 21.

	 w Dokumencie Ofertowym: pkt: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 oraz 4.11.

Działając w imieniu Doradcy Prawnego  niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy 
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte we wskazanych powyżej częściach 
Prospektu Emisyjnego, za sporządzenie których jest odpowiedzialny Doradca Prawny, są prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

…………….……………………………………………………………………………………

Arkadiusz Grabalski – Komplementariusz
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2. Biegli rewidenci

2.1.	 Historyczne	informacje	finansowe	za	okresy	zakończone	31.12.2005	r.,	31.12.2004	r.	oraz	
31.12.2003	r.,	statutowe	sprawozdanie	finansowe	za	okres	1.01.2005	r.	–	31.12.2005	r.,	
statutowe	sprawozdanie	finansowe	za	okres	1.01.2004	r.	–	31.12.2004	r.	oraz	statutowe	
sprawozdanie	finansowe	za	okres	1.01.2003	r.	–	31.12.2003	r.

Podmiot sporządzający badanie za 2003 r. i 2004 r.:

Firma Zespół Biegłych Rewidentów „Faber” Spółka z o.o.

Siedziba ul. Piłsudskiego 89, 50-019 Wrocław

Adres ul. Piłsudskiego 89, 50-019 Wrocław

Podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 830.

Podmiot sporządzający badanie za 2005 r. i pierwsze półrocze 2006:

Firma
„ELIKS” Audytorska Sp. z o.o.
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
GRUPA	FINANS-SERVIS

Siedziba ul. Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław

Adres ul. Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław

Podmiot wpisany przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod numerem 269.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dążąc do poprawienia poziomu bezpieczeństwa Spółki wprowadziła za-
sadę cyklicznej zmiany biegłych rewidentów księgowych. Zasada ta jest tożsama z zasadą wyboru biegłego 
rewidenta określoną w zasadach dobrych praktyk dla spółek publicznych.

2.2.	 Informacje	na	temat	rezygnacji,	zwolnienia	lub	zmiany	Biegłego	Rewidenta

Zmiana biegłego rewidenta nastąpiła w roku 2005, obecny biegły rewident badał sprawozdanie finansowe Emi-
tenta za rok 2005 i pierwsze półrocze 2006 roku. Spółka dokonała zmiany biegłego rewidenta kierując się i do-
stosowując się do zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych (w szczególności do zasady nr 41 oraz 42).

3. Wybrane	informacje	finansowe
Zaprezentowane poniżej wybrane historyczne informacje finansowe zostały opracowane na podstawie zbada-
nych przez Biegłego Rewidenta historycznych informacji finansowych za lata 2003–2005 oraz I półrocze 2006 r.

3.1.	 Wybrane	historyczne	dane	finansowe	Emitenta,	za	każdy	rok	obrachunkowy	okresu	
objętego	historycznymi	danymi	finansowymi

Podstawowe pozycje bilansu

Tabela.	Wybrane	pozycje	bilansu	–	aktywa	w	tys.	zł
2005 2004 2003

Aktywa	trwałe,	w	tym 2 772 2 683 2	054
Wartości niematerialne i prawne 491 772 526
Rzeczowe aktywa trwałe 1 728 1 306 1 087
Inwestycje długoterminowe 196 161 161
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 444 280
Aktywa	obrotowe,	w	tym 13 286 10	455 8	103
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Zapasy 2 105 1 294 1	641
Należności krótkoterminowe 10 128 5 785 5 335
Inwestycje krótkoterminowe 364 3 233 560
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689 143 567
Aktywa razem 16	058 13 138 10	157

Źródło: Emitent

Tabela.	Wybrane	pozycje	bilansu	–	aktywa	w	tys.	zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Aktywa	trwałe,	w	tym 2	799 2	598 2	482 2	775
Wartości niematerialne i prawne 329 567 389 624
Rzeczowe aktywa trwałe 2 099 1 367 1 713 1 460
Inwestycje długoterminowe 78 264 85 271
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293 400 295 420
Aktywa	obrotowe,	w	tym 22 138 14	097 15	252 9	012
Zapasy 4 014 2 856 3 308 2 305
Należności krótkoterminowe 16 045 10 237 10 329 5 587
Inwestycje krótkoterminowe 349 830 89 946
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 730 174 1	526 174
Aktywa razem 24	937 16	695 17	734 11 787

Źródło: Emitent

Tabela.	Wybrane	pozycje	bilansu	–	pasywa	w	tys.	zł
2005 2004 2003

Kapitał	własny 6 626 5	222 4	153
Kapitał podstawowy 5 706 6 206 6 206
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -800 -800 0
Kapitał zapasowy 0 243 243
Pozostałe kapitały rezerwowe 321 321 321
Zysk (strata) z lat ubiegłych -805 -2 617 0
Zysk (strata) netto 2 204 1 869 -2 617
Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 9	432 7	916 6	004
Rezerwy na zobowiązania 384 261 134
Zobowiązania długoterminowe 515 201 400
Zobowiązania krótkoterminowe 8 499 7 419 5 470
Rozliczenia międzyokresowe 34 35 0
Pasywa razem 16	058 13 138 10	157

Źródło: Emitent

Tabela.	Wybrane	pozycje	bilansu	–	pasywa	w	tys.	zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Kapitał	własny 7	299 5	897 6 268 5	409
Kapitał podstawowy 5 206 5 706 5 706 6 206
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 -800 -800 -800
Kapitał zapasowy 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe 119 322 418 621
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -805 0 -805
Zysk (strata) netto 1 974 1 474 944 187
Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 17 638 10	798 11	466 6 378
Rezerwy na zobowiązania 380 144 290 26
Zobowiązania długoterminowe 516 293 379 316
Zobowiązania krótkoterminowe 16 712 10 334 10 760 6 007
Rozliczenia międzyokresowe 30 27 37 29
Pasywa razem 24	937 16	695 17	734 11 787

Źródło: Emitent
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Podstawowe pozycje rachunku zysku i strat

Tabela.	Rachunek	wyników	Emitenta	w	tys.	zł
2005 2004 2003

Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	i	materiałów 35	225 31	047 19	498
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29 585 26 940 17 876
Zysk	(strata)	brutto	ze	sprzedaży 5	640 4	107 1 622
Koszty sprzedaży 1 629 1 037 646
Koszty ogólnego zarządu 1 753 1 203 1	145
Zysk	(strata)	na	sprzedaży 2	258 1 867 -169
Pozostałe przychody operacyjne 928 690 661
Pozostałe koszty operacyjne 398 412 2 963
Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 2 788 2	145 -2	471
Przychody finansowe 136 194 124
Koszty finansowe 174 171 492
Zysk (strata) brutto 2	750 2 168 -2	839
Podatek dochodowy 546 299 -222
Zysk (strata) netto 2	204 1	869 -2 617

Źródło: Emitent

Tabela.	Rachunek	wyników	Emitenta	w	tys.	zł
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów, 
towarów	i	materiałów 39	021 20	324 19	858 7	543
Koszty sprzedanych produktów, towarów	
i materiałów 33 841 16 968 17 275 6	442

Zysk	(strata)	brutto	ze	sprzedaży 5	180 3	356 2	583 1	101
Koszty sprzedaży 1 498 544 766 346
Koszty ogólnego zarządu 1 571 1 140 926 669
Zysk	(strata)	na	sprzedaży 2 111 1 672 891 86
Pozostałe przychody operacyjne 647 334 499 277
Pozostałe koszty operacyjne 179 201 140 129
Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 2	579 1	805 1	250 234
Przychody finansowe 10 25 10 19
Koszty finansowe 169 93 83 66
Zysk (strata) brutto 2	420 1 737 1 177 187
Podatek dochodowy 446 263 227 0
Zysk (strata) netto 1	974 1	474 944 187

Źródło: Emitent

Podstawowe	pozycje	rachunku	przepływu	środków	pieniężnych

Tabela.	Przepływy	pieniężne	Emitenta	w	tys.	zł
30.06.2006 2005 2004 2003

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 -1 133 5 071 -1 968
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376 -421 -169 -77
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 22 -1 346 -2 194 958
Przepływy pieniężne netto -274 -2 900 2 708 -1 087
Środki pieniężne na początek okresu 333 3 233 525 1	612
Środki pieniężne na koniec okresu 59 333 3 233 525

Źródło: Emitent
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4.	 Czynniki ryzyka
Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność oraz z działalnością Emitenta 
zostały zaprezentowane w punktach 1 oraz 2 części Czynniki Ryzyka.

5.	 Informacje o Emitencie

5.1.	 Historia	i	rozwój	Emitenta

5.1.1.	 Prawna	(statutowa)	i	handlowa	nazwa	Emitenta

Emitent działa pod firmą ELEKTROTIM Spółka Akcyjna. Emitent może używać skrótu ET S.A.

5.1.2.	 Miejsce	rejestracji	Emitenta	oraz	jego	numer	rejestracyjny

Emitent został wpisany do rejestru handlowego pod numerem RHB 8217, na mocy postanowienia Sądu Rejo-
nowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy z dnia 30 listopada 1998 r.

Po wejściu w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Emitent został zarejestrowany w rejestrze przed-
siębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 35081, dnia 13 sierpnia 2001 r., na mocy postanowienia powyższego 
sądu z dnia 10 sierpnia 2001 r.

5.1.3.	 Data	utworzenia	Emitenta	oraz	czas,	na	jaki	został	utworzony

Emitent został utworzony na mocy Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej sporządzonego w formie Aktu Notarial-
nego z dnia 13 listopada 1998 r., Rep. A 3781/98, przez notariusza Marię Gomułkiewicz i wpisany do rejestru 
handlowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 
Rejestrowy, z dnia 30 listopada 1998 r.

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.

5.1.4.	 Siedziba	i	forma	prawna	Emitenta,	przepisy	prawa,	na	podstawie	których 
i	zgodnie	z	którymi	działa	Emitent,	kraj	siedziby,	adres	i	numer	telefonu	jego 
siedziby,	skład	Zarządu

Emitent ma siedzibę we Wrocławiu i działa w formie spółki akcyjnej.
Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.
Krajem siedziby (utworzenia) Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Adres Emitenta to: ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław.
Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta to: (071) 352-13-41, (071) 351-40-70.
Skład Zarządu Emitenta został przedstawiony w pkt 14.1. niniejszego Prospektu.

5.1.5.	 Istotne	zdarzenia	w	rozwoju	działalności	gospodarczej	Emitenta

Ważniejsze	wydarzenia:

Emitent powstał jako spółka akcyjna na podstawie Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej z dnia 13 listopada 1998 r. 
oraz wpisu do rejestru handlowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 30 listopada 1998 r.

Założycielami Emitenta byli: spółka TIM S.A. we Wrocławiu oraz 12 osób fizycznych.

W chwili zawiązania Emitenta kapitał akcyjny wynosił 7.500.000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy 
złotych) i dzielił się na 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda o numerach od A 0000001 do A 7.500.000. Kapitał założyciel-
ski został pokryty wkładami pieniężnymi, przy czym spółka TIM S.A. we Wrocławiu objęła 7.000.000 (słownie: 
siedem milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych), pozo-
stali akcjonariusze będący osobami fizycznymi objęli 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji o łącznej wartości 
nominalnej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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Zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta zostały zaprezentowane w pkt. 21.1.7. niniejszego Prospektu.

Oprócz ww. zmian kapitału zakładowego Emitenta, miały miejsce zmiany w kapitale zakładowym Emitenta 
(zmiany w strukturze akcjonariatu). Do najważniejszej zmiany w strukturze akcjonariatu należy zaliczyć naby-
cie przez Emitenta akcji własnych od SONEL S.A. celem ich umorzenia oraz transakcje pomiędzy SONEL S.A.	
a innymi akcjonariuszami Emitenta, które miały miejsce w roku 2005. W wyniku dokonanych zmian SONEL S.A. 
przestał być jednym z głównych akcjonariuszy Emitenta.

Kolejną ważną zmianą była zmiana Statutu Spółki Emitenta poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności 
Spółki w roku 2005. Do przedmiotu działalności dodano PKD nr 80.42.B tj. Kształcenie ustawiczne dorosłych 
i pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane, PKD nr 90.02.Z tj. Gospodarowanie odpadami 
oraz PKD nr 90.03.Z tj. Działalność sanitarna i pokrewna.

5.2.	 Inwestycje	Emitenta

5.2.1.	 Opis	głównych	inwestycji	Emitenta

Tabela.	Wydatki	inwestycyjne	w	latach	2003-2005	i	pierwszych	sześciu	miesiącach	2006	roku	w	tys.	zł.
Grupa	środków	trwałych 30.06.2006 2005 2004 2003
Wartości	niematerialne	i	prawne 36 78 469 263
Rzeczowe	aktywa	trwałe	w	tym 462 1	085 610 57
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0 0 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0 23 0 5
Urządzenia techniczne i maszyny 330 244 109 28
Środki transportu 40 769 470 3
Inne środki trwałe 53 30 31 21
Środki trwałe w budowie 39 19 0 0 
Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0 
Razem 498 1 163 1	080 319

Źródło: Emitent

W latach 2003-2006 inwestycje w zakresie wartości niematerialnych i prawnych dotyczyły głównie nowych 
produktów. Obejmowały w roku 2003 zakup licencji od Schneider Electric France na produkcję rozdzielnic 
elektrycznych niskiego napięcia MCC typu OKKEN oraz średniego napięcia typu SM6, w roku 2004 przyjęcie 
wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących wielokomputerowego systemu nadrzędnej kontroli i popra-
wy jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Z kolei w zakresie środków trwałych były to inwe-
stycje polegające przede wszystkim na odnowieniu i rozbudowie floty transportowej, sprzętu komputerowego 
oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań realizacyjnych i handlowych.

5.2.2.	 Opis	obecnie	prowadzonych	głównych	inwestycji	Emitenta

W roku 2006 inwestycje skupiały się na odtworzeniu i modernizacji istniejącego majątku oraz również na jego 
rozbudowie i zwiększaniu potencjału spółki. W ramach planu nakładów inwestycyjnych na rok 2006 realizowa-
ne były niżej wymienione wydatki inwestycyjne:

Tabela.	Wydatki	inwestycyjne	w	roku	2006	roku	w	tys.	zł.

Grupa	środków	trwałych 2006 Sposób	finansowania
Wartości	niematerialne	i	prawne 88 100% środki własne
Rzeczowe	aktywa	trwałe	w	tym 1	669 ————-
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 ————-
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0 ————-

Urządzenia techniczne i maszyny 614 18% leasing
82% środki własne

Środki transportu 623 75% leasing
25% środki własne

Inne środki trwałe 194 środki własne
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Środki trwałe w budowie 238 19% leasing
81% środki własne

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
Razem 1	757

Największe nakłady inwestycyjne w roku 2006 spółka poniosła na zakup maszyn i urządzeń służących reali-
zacji zleceń produkcyjnych, a także na zakup środków transportu.

Najistotniejszymi pozycjami w ramach grupy urządzenia techniczne i maszyny był zakup dwóch stacji transfor-
matorowych wraz z transformatorami – łączna kwota inwestycji 211 tys. zł., leasing minikoparki na kwotę 110 
tys. zł. oraz zakup sprzętu komputerowego. Z kolei w grupie środki transportu inwestycje dotyczyły środków 
transportu niezbędnych do realizacji zadań produkcyjnych i handlowych. Wymienione powyżej inwestycje były 
realizowane na terenie kraju.

5.2.3.	 Informacje	dotyczące	głównych	inwestycji	Emitenta	w	przyszłości

Tabela.	Wydatki	inwestycyjne	planowane	na	rok	2007	w	tys.	zł.
Plan wydatków inwestycyjnych

Maszyny	i	urządzenia	ogólnego	zastosowana	w	tym: 1	835	
  Sprzęt komputerowy 475 
  Urządzenia pozostałe 1 360
Środki	transportu 1	340
Wartości	niematerialne	i	prawne	w	tym: 1	345
  Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem 1 200
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne 145
Pozostałe	środki	trwałe	 130
Inwestycje	rozpoczęte	w	tym: 5	850
  Budowa obiektu produkcyjno-biurowego* 5 000
  Prace badawczo rozwojowe 850
Inwestycje	w	aktywa	finansowe	–	akwizycje	firm 10	000
Inwestycje	ogółem	 20	500

* koszt całkowity budowy obiektu produkcyjno-biurowego wynosi 10.000.000 zł. z tego 5.000.000 zł. będzie wydatkowane w roku 2007, a kolejne 
5.000.000 zł w roku 2008

Źródło: Emitent

Zgodnie z uchwałą nr 28/RN/II/06 z dnia 06.11.2006 roku Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przedstawiony 
plan wydatków inwestycyjnych ma charakter warunkowy i będzie realizowany w zaprezentowanym powyżej 
zakresie w przypadku pozyskania środków z publicznej emisji Akcji Serii D.

Przy spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej Spółka w roku 2007 planuje ponieść wydatki inwestycyjne 
w wysokości ok. 20,5 mln zł. Zgodnie ze strategią nakłady inwestycyjne w roku 2007 będą ukierunkowane 
na rozwój przedsiębiorstwa polegający na pozyskaniu nowych rynków zarówno pod względem terytorialnym 
jak i branżowym, poszerzeniu oferty Spółki poprzez wprowadzanie nowych produktów oraz rozwój i uspraw-
nienie organizacji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. W tym celu Spółka planuje 
ponieść wydatki inwestycyjne na zakup akcji i/lub udziałów spółek i/lub przedsiębiorstw prowadzonych przez 
osoby fizyczne w formie działalności gospodarczej, których cechy pozwolą na realizację strategii rozwoju 
ELEKTROTIM S.A. Na akwizycję firm w roku 2007 Spółka planuje wydatkować kwotę około 10,00 mln zł, 
a na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Spół-
ka planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości nie niższej niż 1,2 mln zł. Z planowanym rozwojem 
Spółki związana jest również konieczność budowy nowego obiektu produkcyjno – biurowego, w którym m.in. 
zlokalizowane zostaną: laboratoria do badań układów automatyki, stanowiska pracy dla projektantów, pro-
gramistów, laboratoria do prac badawczo-rozwojowych oraz stanowiska dla pracowników administracyjno 
– biurowych. Planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na ten cel wynosi około 10,0 mln zł, z tego 
w roku 2007 poniesionych zostanie 5,00 mln zł. Ponadto Spółka zamierza wydatkować na prace badawczo 
– rozwojowe około 0,85 mln zł.

W przypadku niektórych wymienionych powyżej wydatków inwestycyjnych rozpoczęto już działania mające na 
celu ich realizację. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
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Tabela.	Wydatki	inwestycyjne	na	rok	2007	w	przypadku,	których	podjęto	działania	mające	na	celu	ich	realizację	w	tys.	zł.

Lp. Nazwa Przewidywana 
wartość Sposób finansowania Stan realizacji

1. Wartości	niematerialne	i	prawne 1	200

Zintegrowany system wspomagający	
zarządzanie przedsiębiorstwem 1 200

30% dotacja
5% kredyt bankowy
65% środki własne

Rozpoczęto procedurę wy-
boru firmy wdrożeniowej

2.	 Maszyny	i	urządzenia	ogólnego 
zastosowana	–	urządzenia	pozostałe 610

Zakup zestawu do oznakowania	
grubowarstwowego 460

40% dotacja
10% kredyt bankowy
50% środki własne

Rozpoczęto procedurę 
wyboru dostawcy

Podnośniki samojezdne nożycowe szt. 2 150 100% środki własne Zakup zrealizowano

Ponadto podpisano cztery listy intencyjne w sprawie zakupu 100% akcji/udziałów czterech podmiotów. 	
Wymienione powyżej inwestycje będą realizowane na terenie kraju.

6. Zarys	ogólny	działalności	Emitenta

6.1.	 Działalność	podstawowa

6.1.1.	 Główne	obszary	działalności	Emitenta

Emitent stworzył profesjonalny i dynamicznie rozwijający się zespół, który kompleksowo realizuje zadania 
w zakresie elektryki i automatyki. Spółka oferuje szeroką gamę produktów wymagających unikatowych kom-
petencji technicznych i/lub technologicznych i/lub organizacyjnych. Produkty, które Emitent oferuje powstają 
w wyniku ciągłej wymiany poglądów pomiędzy pracownikami Emitenta i jego Klientami. Pracownicy Emitenta 
by wytworzyć produkt, muszą stworzyć i uzgodnić koncepcję, przygotować projekt techniczny i technologiczny 
a następnie oszacować koszty wytworzenia produktu. Po uzgodnieniu wszystkich istotnych dla stron cech 
technicznych i ekonomicznych produktu i warunków dostawy podpisywana jest umowa a pracownicy Spółki 
rozpoczynają działania związane z wytworzeniem produktu. Niejednokrotnie w trakcie wytwarzania Klient mo-
dyfikuje swoje potrzeby, co skutkuje koniecznością rewizji projektów. Taka metodyka wytwarzania produktów 
wiąże się z koniecznością posiadania przez personel Emitenta unikalnych, niejednokrotnie interdyscyplinar-
nych kompetencji. Emitent buduje pożądane kompetencje pracowników poprzez:

1. ciągłe szkolenie pracowników w formie szkolnictwa podyplomowego,
2. szkolenie w formach pozaszkolnych,
3. ścisłą współpracę ze światowymi liderami w branżach,
4. prace badawczo-rozwojowe i naukowo-badawcze.

Emitent wykonuje sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, instalacje elektryczne silnoprądowe 
i słaboprądowe, integruje systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, produkuje rozdzielnice elek-
tryczne średniego i niskiego napięcia, świadczy usługi serwisowe w zakresie instalacji elektrycznych i inżynierii 
ruchu drogowego, zarządza przedsięwzięciami budowlanymi oraz projektuje sieci i instalacje elektryczne.

Najważniejszymi grupami produktowymi w ofercie Emitenta są:

a) Instalacje i sieci elektryczne, tj.:
•	 stacje transformatorowe,
•	 linie kablowe SN i nn,
•	 instalacje elektryczne siły i światła w obiektach handlowych, przemysłowych i użyteczności 

publicznej,
•	 sygnalizacje świetlne,
•	 oświetlenie drogowe,
•	 iluminacje obiektów,
•	 oświetlenie nawigacyjne lotnisk,
•	 linie światłowodowe.
Produkty te są oferowane przez Zakład	Wykonawstwa.
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b) Systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej, tj.:
•	 wdrożenia w zakresie automatyki procesowej systemów sterowania i wizualizacji,
•	 wdrożenia w zakresie automatyki elektroenergetycznej,
•	 system do sterowania zachowaniem ryb wędrujących.
Produkty te są oferowane przez Zakład	Automatyki	Elektroenergetycznej	i	Procesowej.

c)	 Urządzenia	elektroenergetyczne tj.:
•	 rozdzielnice SN typu SM6,
•	 rozdzielnice nn MCC typu OKKEN,
•	 rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA (technologia Schneider 

Electric),
•	 typu X-ENERGY (technologia Moeller Electric),
•	 szafki oświetlenia ulicznego typu SOT-1,
•	 tablice licznikowe.
Produkty te są oferowane przez	Zakład	Produkcji.

d)	 Usługi	serwisowe, tj.:
•	 eksploatacja sygnalizacji świetlnych,
•	 inżynieria ruchu drogowego,
•	 oznakowanie poziome dróg i ulic,
•	 oznakowanie poziome dzienne lotnisk,
•	 tymczasowa i docelowa organizacja ruchu drogowego,
•	 obsługa i konserwacja oświetlenia dróg i placów,
•	 usługowa konserwacja instalacji siły i światła,
•	 produkcja przycisków mikroprocesorowych,
•	 sprzedaż czujników radarowych do sygnalizacji świetlnej typu AGD.
Produkty te są oferowane przez Zakład	Eksploatacji.

e) Instalacje	słaboprądowe, tj. projektowanie i wykonawstwo:
•	 instalacji okablowania strukturalnego,
•	 instalacji przeciwpożarowych i oddymiania,
•	 instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
•	 instalacji włamania i napadu,
•	 instalacji telewizji przemysłowej,
•	 instalacji światłowodowych,
•	 systemów kontroli dostępu,
•	 systemów rejestracji pracy,
•	 obwodowych systemów ochrony,
•	 systemów EiB,
•	 systemów telekomunikacyjnych.
Produkty te są oferowane przez Zakład	Instalacji	Słaboprądowych.

f) Projekty sieci i instalacji elektroenergetycznych, tj. projekty budowlane i wykonawcze oraz 
dokumentacje powykonawcze:
•	 sygnalizacji świetlnych,
•	 oświetlenia dróg, ulic i placów,
•	 linii elektroenergetycznych kablowych SN i nn,
•	 instalacji elektrycznych siły i światła dla obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych,
•	 stacji transformatorowych SN i nn,
•	 iluminacji świątecznych,
•	 iluminacji obiektów o walorach architektonicznych.

Produkty te są oferowane przez Pracownię	Projektową.

g)	 zarządzanie	projektami, tj. realizacja zadań wielobranżowych dużej wartości i dużej złożono-
ści. Produkt ten oferuje Pion	Zarządzania	Projektami.

Przykładowe produkty dostarczone przez Emitenta:

a) z grupy produktowej Instalacje i sieci elektryczne: oświetlenie nawigacyjne lotniska w Krzesinach, 
Lubinie i Dęblinie, instalacja siły i światła w obiekcie przemysłowym Wrozamet Wrocław (Fagor), in-
stalacje siły i światła Auchan w Legnicy oraz w Wałbrzychu;
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b) z grupy produktowej Systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej: systemy automatyki 
technologii oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków m.in. we Wrocławiu, w Lubinie, w Skier-
niewicach, w Ząbkowicach Śląskich, w Oleśnicy; systemy automatyki flotacji młynowni II Ciągu KGHM 
ZWR Rejon Lubin;

c) z grupy produktowej Urządzenia	elektroenergetyczne m.in.: rozdzielnice dla International Paper-Kwi-
dzyn, KGHM Polska Miedź S.A., Philips Morris w Krakowie, Zakładu Cementowo-Wapienniczego Gó-
rażdże, Lotniska w Dęblinie, AHOLD Tychy;

d) z grupy produktowej Usługi	serwisowe: m.in.: usługi w zakresie serwisu oświetlenia ulic we Wrocła-
wiu i Wałbrzychu, oznakowania poziomego dziennego na lotniskach Świdwin, Mirosławiec, Krzesiny, 
Powidz i Wrocław-Strachowice, organizację ruchu tymczasowego dla inwestycji realizowanych dla 
ZDiK Wrocław, oznakowania poziomego ulic we Wrocławiu, Bytomiu, Jastrzębiu Zdroju i innych mia-
stach oraz na drogach krajowych i wojewódzkich pod zarządem GDDKiA Oddział Wrocław (DK nr 4 
i 18) i DZDW rej. Jelenia Góra;

e)	 z	grupy	produktowej	instalacje	słaboprądowe m.in.: dla JW Mirosławiec, JW. Świdwin, JW. Powidz 
– System Sygnalizacji Pożaru, System Włamania i Napadu, dla Opery Wrocławskiej: System Sygna-
lizacji Pożaru, System Telewizji Przemysłowej;

f) z grupy produktowej projekty sieci i instalacji elektrycznych m.in.: plan oświetlenia ulic Wrocła-
wia, projekt oświetlenia nawigacyjnego i strażniczego oraz zasilania odbiorników okazjonalnych lot-
niska Lubin, projekt zasilania podstawowego i rezerwowego, oświetlenia i kanalizacji teletechnicznej, 
a także obwodów wtórnych rozdzielnic SN dla zakładu 3 M we Wrocławiu, projekt iluminacji świątecz-
nej we Wrocławiu;

g)	 z	grupy	produktowej	zarządzanie	projektami m.in.: wykonanie „pod klucz” oświetlenia nawigacyj-
nego dla lotniska w Lubinie, budowa „pod klucz” oświetlenia nawigacyjnego na Lotnisku w Dęblinie;

W ujęciu przychodowym struktura sprzedaży jest zaprezentowana w tabeli poniżej.

Tabela.	Struktura	przychodów	ze	sprzedaży	w	podziale	na	główne	produkty	(w	tys.	zł)

Produkt 2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
Instalacje i sieci elektryczne 22	666 32,9% 6 966 20,0% 7 630 25,0% 4 275 22,9%
Systemy automatyki procesowej	
i elektroenergetycznej 12 929 18,8% 9 983 28,7% 5 003 16,4% 6 288 33,7%

Urządzenia elektroenergetyczne 6 249 9,1% 4 417 12,7% 4 865 15,9% 2 499 13,4%
Usługi serwisowe 5 819 8,4% 6 345 18,2% 4 177 13,7% 3 333 17,9%
Instalacje słaboprądowe 343 0,5% 16 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Projekty sieci i instalacji	
elektroenergetycznych 735 1,1% 622 1,8% 468 1,5% 189 1,0%

Zarządzanie Projektami 20 174 29,3% 6	426 18,5% 8 372 27,4% 2 052 11,0%
Razem: 68	915 100% 34	775 100% 30	515 100% 18 636 100%

Podane wartości przychodów ze sprzedaży uwzględniają sprzedaż głównych produktów Emitenta.

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Emitent uzyskuje przychody ze zdywersyfikowanych źródeł. 
W strukturze przychodów w okresie 2003 – 2006 ponad dziesięcioprocentowy udział w przychodach Emitenta 
mają następujące grupy produktów:

1) instalacje elektryczne (od 20% do 32,9% przychodów),
2) systemy automatyki procesowej i elektroenergetycznej (od 16% do 33% przychodów),
3) zarządzanie projektami (od 11% do 29,3% przychodów),
4) usługi serwisowe (od 8,4% do 18% przychodów),
5) urządzenia elektroenergetyczne (od 9,1% do 15% przychodów).

Emitent, dzięki dużemu doświadczeniu i znajomości rynków, na których funkcjonuje, sprzedaje część swoich 
produktów w niszach rynkowych uzyskując dzięki temu satysfakcjonującą marżę. Przedstawiciele handlowi 
Emitenta, wnikliwie analizują potrzeby klientów, dopasowują ofertę tak, by produkty miały dla odbiorcy opty-
malną wartość.

Marża na produkty oraz usługi oferowane przez Emitenta zależy przede wszystkim od okresu w jakim w ciągu 
roku zawierana jest umowa, od popytu i podaży co uzależnione jest od rynku, od wielkości kontraktu, jego 
wymagań technicznych i organizacyjnych.
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Ze względu na różnorodność oferowanych produktów Emitent działa w różnych segmentach rynku budowlanego.
Tabela.	Przychody	ze	sprzedaży	w	poszczególnych	segmentach	rynku	budowlanego	(w	tys	zł)

Sektor budownictwa / Rok 2006 % 2005 % 2004 % 2003 %
Przemysłowe i ogólne 39 009 57% 17 164 50% 23 590 77% 8 716 47%
Drogowe 19 728 28,5% 10 420 30% 5	222 17% 5 750 31%
Wojskowe 304 0,5% 4 158 12% 514 2% 322 2%
Hydrotechniczne 4 896 7% 2 914 8% 1 167 4% 3 799 20%
Inne 4 978 7% 119 0% 22 0% 49 0%
Razem 68	915 100% 34	775 100% 30	515 100% 18 636 100%

Jak wynika z powyższych danych, w okresie 2003 – 2006 głównym źródłem przychodów był sektor budowni-
ctwa przemysłowego i ogólnego. Drugim istotnym źródłem przychodów Emitenta było budownictwo drogowe.

 6.1.1.1. Dystrybucja produktów

Spółka sprzedaje swoje produkty poprzez następujące kanały dystrybucyjne (kolejność według kryterium waż-
ności):

• sprzedaż bezpośrednia do Klienta Finalnego – podmiot, który bezpośrednio będzie korzystać z pro-
duktów oferowanych przez Emitenta (kanał ten charakteryzuje się wysokimi marżami, średniej wielko-
ści wolumenem zamówień oraz małym ryzykiem),

• sprzedaż za pośrednictwem Integratora Wyższego Rzędu – tj. podmiotu, który pełni rolę generalnego 
wykonawcy lub generalnego realizatora inwestycji (kanał ten charakteryzuje się średnim poziomem 
marż, dużym wolumenem zamówień oraz średnim poziomem ryzyka),

• sprzedaż za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy handlowej (kanał ten charakteryzuje się małym 
poziomem marż, dużym wolumenem zamówień oraz wysokim ryzykiem).

Tabela.	Struktura	sprzedaży	poprzez	poszczególne	kanały	dystrybucyjne	w	latach	2003–2006.

Lata Sprzedaż bezpośrednia do 
Klienta finalnego

Sprzedaż przez Integratora 
wyższego rzędu

Sprzedaż przez wyspecjali-
zowaną firmę handlową Suma

2003 69% 20% 11% 100%
2004 71% 29% 0% 100%
2005 55% 44% 1% 100%
2006 56,2% 43,4% 0,4% 100%

	 6.1.1.2.	 Sezonowość	sprzedaży	Emitenta

Przychody ze sprzedaży Emitenta ulegają wahaniom w ciągu roku. W ujęciu kwartalnym ELEKTROTIM S.A. 
odnotowuje najsłabsze wyniki w pierwszym kwartale, kiedy realizuje średnio 10% swoich przychodów. Z kolei 
największy udział w sprzedaży ma kwartał czwarty, wówczas Emitent realizuje średnio 40% swoich przycho-
dów ze sprzedaży. W trakcie drugiego oraz trzeciego kwartału realizowanych jest średnio odpowiednio 20% 
oraz 30% przychodów.

Tabela.	Sezonowość	sprzedaży	ELEKTROTIM	S.A.	(%	realizowanych	przychodów	ze	sprzedaży)

Kwartał 2003 2004 2005 2006 Średnio
I 9% 14% 6% 12% 10%
II 23% 23% 16% 15% 19%
III 30% 24% 37% 27% 30%
IV 38% 39% 41% 45% 41%

Razem 100% 100% 100% 100% 100%
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Rys.	Sezonowość	sprzedaży.	tj.	sprzedaż	ELEKTROTIM	S.A	w	danym	kwartale	do	sprzedaży	rocznej	 
ELEKTROTIM	S.A.	w	wartościach	netto	w	latach	2003-2006.
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Analiza sezonowości przychodów ze sprzedaży w podziale na poszczególne centra zysków wskazuje podob-
nie jak dane zaprezentowane powyżej, że w latach 2003 - 2006 występuje istotna różnica pomiędzy sprzeda-
żą, którą zrealizowała spółka w ostatnich kwartałach, a sprzedażą zrealizowaną w pierwszych kwartałach.

Emitent większość przychodów osiąga ze sprzedaży robót budowlano-montażowych. Sezonowość sprzedaży 
robót budowlano-montażowych jest spowodowana praktyką prowadzenia przedsięwzięć budowlanych przez 
inwestorów publicznych i prywatnych oraz cyklem realizacji robót budowlanych, na który istotny wpływ mają 
warunki atmosferyczne. Większość przychodów Emitenta ma miejsce w III oraz IV kwartale każdego roku. 	
W celu ograniczenia tego rodzaju sezonowości Emitent wdraża produkty, które nie są wrażliwe na sezonowość.

	 6.1.1.3.	 Główni	dostawcy

Spółka przywiązuje dużą wagę do problematyki zaopatrzenia, jako istotnej sfery działalności przedsiębior-
stwa, mającej bezpośredni wpływ na koszty jego działalności, jakość i terminowość świadczonych usług, a co 
za tym idzie pozycji konkurencyjnej na rynku oraz ryzyka uzależnienia się od dostawcy.

W ELEKTROTIM S.A. w celu lepszego kontrolowania źródeł zaopatrzenia oraz minimalizowania ryzyka uza-
leżnienia się od dostawców przyjęto że:

•	 jeżeli udział zakupów od danego kontrahenta w zakupach ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi nie 
więcej niż 5% nie występuje ryzyko uzależnienia od dostawcy;

•	 jeżeli udział zakupów od danego kontrahenta w zakupach ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej 
niż 5%, lecz nie więcej niż 10% występuje małe ryzyko uzależnienia od dostawcy;

•	 jeżeli udział zakupów od danego kontrahenta w zakupach ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej 
niż 10%, lecz nie więcej niż 20% występuje średnie ryzyko uzależnienia od dostawcy;

•	 jeżeli udział zakupów od danego kontrahenta w zakupach ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej 
niż 20% występuje duże ryzyko uzależnienia od dostawcy.

Emitent działając zgodnie z przyjętymi procedurami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 oraz norma-
mi standaryzacyjnymi AQAP 2110: 2003, nawiązuje i utrzymuje współpracę z dostawcami, którzy po spełnieniu 
ściśle określonych wymogów, umieszczani są na liście kwalifikowanych dostawców. Zasadą firmy jest to, że na 
każdy produkt (materiał, usługę, wyrób) posiada nie mniej niż dwóch dostawców. Takie działanie daje gwarancję 
świadczenia usług z zachowaniem najwyższych standardów i optymalizuje korzyści wynikające z efektu skali. 
Wdrożone procedury zakupowe zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia się od dostawcy i tworzą solidną 
podstawę do długoterminowej współpracy z dostawcami opartej na poszanowaniu interesów stron.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2006 r. głównymi dostawcami Emitenta były:

	 1.	TIM	S.A.

 2. Schneider Electric Sp. z o.o.

 3. Fega Sp. z o.o.

 4. Moeller Electric Sp. z o.o.

Podobna struktura dostawców była widoczna w roku 2005.
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Tabela.	Główni	dostawcy	materiałów	ELEKTROTIM	S.A.	w	okresie	01-06.2006	r.	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p. Nazwa dostawcy obroty	06.2006	r.	narastająco 
(w	tys.	zł) Udział%	

1. TIM	S.A. 2 856 29%

2. Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 1 347 14%

3. FEGA Poland Sp. z o.o. 795 8%

4. Moeller Electric Sp. z o.o. 451 5%

5. Inne 4 475 44%

Razem 9	924 100%

Tabela.	Główni	dostawcy	materiałów	ELEKTROTIM	S.A.	w	roku	2005	–	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p. Nazwa dostawcy obroty	12.2005	r.	narastająco 
(w	tys.	zł) Udział%	

1. TIM	S.A. 2 357 17%

2. Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 2 150 15%

3. PPUH Prima-Bud 614 4%

4. Inne 9 196 64%

Razem 14	317 100%

Tabela.	Główni	dostawcy	materiałów	ELEKTROTIM	S.A.	w	roku	2004	–	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p Nazwa dostawcy obroty	12.2004	r.	narastająco
(w	tys.	zł) Udział%	

1. Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 3 729 20%

2. TIM	S.A. 2	441 13%

3. THORN Lighting Polska Sp. z o.o. 754 4%

4. S.A.E Sp. z o.o. 741 4%

5. Inne 11 358 59%

Razem 19	023	 100%

Tabela.	Główni	dostawcy	materiałów	ELEKTROTIM	S.A.	w	roku	2003	–	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p Nazwa dostawcy obroty	12.2003	r.	narastająco
(w	tys.	zł) Udział%	

1. Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 1 491 16%

2. TIM	S.A. 1	126	 12%

3. TEXIM Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów 657 7%

4. Inne 6	261	 65%

Razem 9	535	 100%

	 6.1.1.4.	 Główni	odbiorcy

Struktura odbiorców produktów Spółki w badanych okresach sprawozdawczych ulegała zmianom. W roku 2005 
największym odbiorcą Emitenta była Spółka SIEMENS Sp. z o.o., a za pierwsze 6 miesięcy 2006r. Spółka Przed-
siębiorstwo Budowlane „CEZBED” Sp. z o.o.

Tabela.	Główni	odbiorcy	ELEKTROTIM	S.A.	w	okresie	01–06.2006	r.	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p. Nazwa odbiorcy obroty	06.2006	r.	narastająco	
(w	tys.zł) Udział	%	

1.	 Przedsiębiorstwo Budowlane „CEZBED” Sp. z o.o. 6 355 33%
2.	 Arkady Wrocławskie S.A. 2	465 13%
3. GS Engineering & Construction Sp. z o.o. 1	562 8%
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4.	 Zarząd Dróg i Komunikacji 1 107 6%
5.	 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1 067 6%
6. Inne 6	466 34%
	 Razem 19	022 100%

Tabela.	Główni	odbiorcy	ELEKTROTIM	S.A.	w	okresie	01–12.2005	r.	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p. Nazwa odbiorcy obroty	12.2005	r.	narastająco
(w	tys.	zł) Udział	%	

1.	 SIEMENS Sp. z o.o. 3 314 10%
2.	 PCC Rokita S.A. 2 649 8%
3. Zarząd Dróg i Komunikacji 2 139 6%
4.	 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 1 948 6%
5.	 ELEKTROBUDOWA S.A. 1 780 5%
6.	 ZUEBLIN Polska Sp. z o.o. 1 772 5%
7. Inne 21 223 60%
	 Razem 34	825 100%

Tabela.	Główni	odbiorcy	ELEKTROTIM	S.A.	w	okresie	01–12.2004	r.	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p Nazwa odbiorcy obroty	12.2004	r.	narastająco	
(w	tys.	zł) Udział	%

1. KGHM Polska Miedź S.A. 4	614 15%
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODERNBUD” Sp. z o.o. 3 174 10%
3. 3 M Poland Sp. z o.o. 2 789 9%
4. Roben Ceramika Budowlana Sp. z o.o. 2	616 8%
5. Zarząd Dróg i Komunikacji 2 574 8%
6. SIRBUD-MINARI S.A. 1 343 4%
7. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy 1	226	 4%
8. Biuro Inwestycji Łączności 1 179 4%
9. Inne 11 531 37%

Razem 31	047 100%

Tabela.	Główni	odbiorcy	ELEKTROTIM	S.A.	w	okresie	01–12.2003	r.	udział	w	obrotach	narastająco.

l.p Nazwa odbiorcy obroty	12.2003	r.	narastająco 
(w	tys.	zł) Udział	%

1. Zarząd Dróg i Komunikacji 2	144 11%
2. MITEX S.A. 1 230 6%
3. TIM	S.A. 1 108 6%
4. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacjij 1 018 5%
5. Sauer – Danfoss Sp. z o.o. 817 4%
6. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A. 791 4%
7. Inne 12 389 64%

Razem 19	498 100%

Emitent stosuje następującą zasadę szacowania ryzyka uzależnienia od odbiorców:
a) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi nie więcej 

niż 5% nie występuje ryzyko uzależnienia od odbiorcy,
b) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

5%, lecz nie więcej niż 10% występuje małe ryzyko uzależnienia od odbiorcy;
c) jeżeli udział sprzedaży do danego klienta w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

10%, lecz nie więcej niż 20% występuje średnie ryzyko uzależnienia od odbiorcy;
d) jeżeli udział sprzedaży do danego odbiorcy w sprzedaży ogółem ELEKTROTIM S.A. wynosi więcej niż 

20% występuje duże ryzyko uzależnienia od odbiorcy.
Powyższe analizy dokonywane są w okresach rocznych.
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6.1.2.	 Wskazania	wszystkich	istotnych	nowych	produktów	lub	usług,	które	zostały 
wprowadzone na rynek

W latach 2003–2006 Emitent wprowadził następujące nowe produkty:
1. instalacje okablowania strukturalnego,
2. instalacje przeciwpożarowe i oddymiania,
3. instalacje dźwiękowych systemów ostrzegawczych,
4. instalacje włamania i napadu,
5. instalacje telewizji przemysłowej,
6. instalacje światłowodowe,
7. integracje systemów BMS,
8. systemy kontroli dostępu,
9. systemy rejestracji pracy,
10. obwodowe systemy ochrony,
11. systemy telekomunikacyjne,
12. systemy automatyzacji klimatyzacji,
13. rozdzielnice SN typu SM6,
14. rozdzielnica nn MCC typu OKKEN,
15. rozdzielnica nn typu X-Energy,
16. rozdzielnica PRISMA Plus,
17. szafa oświetlenia ulicznego SOT-2,
18. system rejestracji zakłóceń ELEKTRA-2,
19. rejestrator zakłóceń PKR-04,
20. system sterowania wentylacją i klimatyzacją HVAC,
21. system do sterowania zachowaniem ryb wędrujących,
22. oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii mas termoplastycznych,
23. sygnalizator dźwiękowy MSD-2,
24. dzierżawa stacji elektroenergetycznych.

Nowe produkty są wprowadzane do oferty w efekcie następujących działań:
•	 analiza potrzeb Klientów,
•	 własne prace badawczo – rozwojowe, a także prace współfinansowane przez Komitet Ba-

dań Naukowych i środki pozyskane z Unii Europejskiej,
•	 współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi w Polsce i zagranicą (m.in. Politechnika 

Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Ukraina – Kijów, Donieck, Lwów),
•	 zakup licencji od firm zewnętrznych lub akwizycja firm wraz z ich produktami.

Aktualnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe ze środków własnych na temat „Systemu zarządza-
nia oświetleniem”. Czas realizacji od czerwca 2006, wartość dotychczasowych nakładów 18 412 zł. W chwili 
obecnej testowane są elektroniczne układy stabilizująco-zapłonowe do lamp wysokoprężnych, w następnej 
kolejności zostanie opracowany komputerowy system nadrzędny.

6.2.	 Główne	rynki	działalności	Emitenta

Produkty oraz usługi oferowane przez ELEKTROTIM S.A. są sprzedawane głównie na rynku krajowym i na 
tym rynku koncentrują się działania handlowe Emitenta. Z punktu widzenia geograficznego sprzedaż Emitenta 
koncentruje się głównie w województwie dolnośląskim, na które przypada 81,9% przychodów. Oprócz tego 
istotne przychody dla ELEKTROTIM S.A. pochodzą z województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Tabela.	Struktura	terytorialna	przychodów	ze	sprzedaży	Emitenta	w	ujęciu	procentowym.

Województwo 2006 30.06.2006 2005 2004 2003
Dolnośląskie 81,9% 77,5% 47,2% 81,3% 73,7%
Mazowieckie 9,6% 13,0% 22,3% 5,4% 0,0%
Wielkopolskie 2,4% 3,7% 15,2% 0,1% 0,0%
Śląskie 4,0% 3,0% 6,6% 1,8% 0,0%
pozostałe 2,1% 2,8% 8,7% 11,4% 26,3%
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6.2.1.	 Charakterystyka	rynku	na	jakim	działa	Emitent

Emitent działa głównie na rynku budowlanym.

Koniunktura w budownictwie systematycznie się poprawia. Większość przedsiębiorstw z branży pozytywnie 
ocenia rynek i możliwości rozwoju. Ceny robót budowlano-montażowych rosną. Rośnie również ilość i wartość 
zamówień uzyskiwanych przez firmy budowlano-montażowe.

Szczyt dekoniunktury w budownictwie miał miejsce w latach 2001–2002. Od roku 2003 występuje poprawa 
koniunktury w tym sektorze.

Na wykresach zamieszczonych poniżej przedstawiono sytuację na rynku budowlanym w latach 2000-2005 
oraz prognozy na lata 2006–2009. Przedstawione wykresy opisują wartość rynku, prognozę jego zmian, zaob-
serwowane tendencje i prognozy tendencji w różnych przekrojach.

Prognoza		produkcji	budowlano	-	montażowej	w	Polsce,	wykonywanej	
przez	firmy	zatrudniające	powyżej	9	pracowników.	
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Źródło: 
Raport PMR Publications - Sektor budowlany w Polsce 2006 - Prognozy na lata 2007-2009 

Z raportu PMR Publications „Sektor budowlany w Polsce 2006” wynika, że rynek produkcji budowlano-monta-
żowej będzie rósł z poziomu ok. 50 mld zł w roku 2006 do poziomu ok. 70 mln. w roku 2009 w tempie 14-15% 
rocznie.

Struktura	i	prognoza	struktury	produkcji	budowlano-montażowej	
w	Polsce	dla		firm	zatrudniających	powyżej	9	pracowników.	
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Źródło: Raport PMR Publications - Sektor budowlany w Polsce 2006 - Prognozy na lata 2007-2009 



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.44

Z raportu PMR Publications „Sektor budowlany w Polsce 2006” wynika, że segmenty robót budowlano-monta-
żowych takie jak: budownictwo ogólne, niemieszkaniowe, inżynieryjne oraz mieszkaniowe będą rosły z różną 
dynamiką.

Zmiana	i	prognoza	zmian	rynku	budowlano-montażowego		i	instalacji	do	
roku	2009
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Źródło: Raport PMR Publications - Sektor budowlany w Polsce 2006 - Prognozy na lata 2007-2009 i opracowania własne 

Z przedstawionych prognoz wynika, ze rynek instalacji będzie rósł latach w 2007-2009 w tym samym tempie 
co rynek produkcji budowlano-montażowej, tj. powyżej 10% rocznie.

Prognoza	produkcji	budowlano-montażowej			instalacje	w	Polsce.	
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Źródło: Raport PMR Publications - Sektor budowlany w Polsce 2006 - Prognozy na lata 2007-2009

Emitent działa w segmencie rynku robót budowlano-montażowych „instalacje”. Z powyższego wykresu wyni-
ka, że rynek „instalacje” wzrośnie z poziomu 8 mld zł w roku 2006 do 12 mld zł w roku 2009, tj. o 50%.

Według opracowania pt. „Sektor budowlany w Polsce. Prognozy na lata 2007-2009”, sporządzonego przez 
PMR Publications na zlecenie ELEKTROTIM S.A., produkcja budowlano-montażowa w okresie 2007–2009 
będzie rosła w tempie 14–15 procent rocznie.

Takie tempo wzrostu w sektorze budowlanym możliwe będzie między innymi dzięki funduszom unijnym.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że obecna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw budow-
lano-montażowych jest bardzo dobra. W 2006 r. ogólny klimat koniunktury w budownictwie był, według GUS, 
najlepszy od 1993 r. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe prognozują, że ceny ich usług wzrosną.
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6.2.2. Otoczenie konkurencyjne Emitenta

ELEKTROTIM S.A. sprzedaje swoje produkty w większości na rynku robót budowlano-montażowych. Ofero-
wane przez Emitenta produkty to realizowane przy użyciu najnowszych technologii instalacje elektryczne i sy-
stemy automatyki. Konkurencją dla Emitenta są firmy oferujące podobne lub substytucyjne produkty. Poniżej 
przedstawiono porównanie danych i wskaźników finansowych Emitenta na tle konkurencji. Zestawione poniżej 
dane zostały zebrane i opracowane przez Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o. oraz Emitenta.

Wynika z nich, że Emitent jest jedną z czołowych Spółek w tym segmencie rynku pod względem przychodów, 
zysków oraz wydajności.

Dynamika	sprzedaży	2006	/	2005
	(	sprzedaż	2006	r./	sprzedaż	2005	r.)	x	100%	
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Żródło:
Sprzedaż 2005: Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.; Sprzedaż 2006: Dane wstępne, pozyskane bezpośrednio od wymienionych 
przedsiębiorstw.; Sprzedaż ELEKTROTIM S.A.: Prognoza przyjęta przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. dniu 29.08.2006 r.

Emitent jest liderem w zakresie dynamiki sprzedaży wśród średnich i dużych firm z tego segmentu w Polsce. 
Wypracowana pozycja jest konsekwencją realizowanej przez Emitenta strategii. Obecność na wielu rynkach 
powiązana z dobrą zdywersyfikowaną ofertą produktową przyniosła wymierne efekty.
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Żródło:
Sprzedaż 2005: Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.; Sprzedaż 2006: Dane wstępne, pozyskane bezpośrednio od wymienionych 
przedsiębiorstw.; Sprzedaż ELEKTROTIM S.A.: Prognoza przyjęta przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. w dniu 29.08.2006 r.
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Emitent mimo stosunkowo krótkiej historii funkcjonowania na rynku robót budowlano-montażowych należy do 
grona największych pod względem obrotów firm z branży.

Wydajność	2006
(sprzedaż	2006/średnioroczna	ilość	pracowników	w	2006	r.)	[PLN	/	osobę]	
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Źródło:
Średnioroczna ilość pracowników w 2006 r.: Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.; Sprzedaż 2006: Dane wstępne, pozyskane bezpo-
średnio od wymienionych przedsiębiorstw; Sprzedaż ELEKTROTIM S.A.: Prognoza przyjęta przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. 
w dniu 29.08.2006 r.

Organizacja przedsiębiorstwa Spółki oraz wypracowane procedury realizacyjne pozwoliły Emitentowi na uzy-
skanie wydajności przekraczającej 400.000 zł na osobę. Pod tym względem Emitent należy do najlepszych 
firm w branży.

Zyskowność	2006	-	2004	
(zysk	netto/sprzedaż)	x	100%	
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Źródło:
Zysk netto, sprzedaż 2005–2004: Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.; Zysk netto, sprzedaż 2006: Dane wstępne, pozyskane bezpo-
średnio od wymienionych przedsiębiorstw; Sprzedaż ELEKTROTIM S.A.: Prognoza przyjęta przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. 
w dniu 29.08.2006 r.

Oferta produktowa oraz struktura kosztów pozwalają Emitentowi osiągać wyższą zyskowność od średniej 
w branży. Prognozy Emitenta i konkurencji oraz występujące na rynku tendencje potwierdzają kontynuację 
trendu wzrostowego.
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Dynamika	zysku	netto	2006/2005
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Źródło:
Zysk netto 2005–2004: Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.; Zysk netto 2006: Dane wstępne, pozyskane bezpośrednio od wymienio-
nych przedsiębiorstw.

Analiza powyższych wykresów pozwala na stwierdzenie, że Emitent należy do grona liczących się firm 
w branży.

Spółka buduje przewagi konkurencyjne w obszarach organizacyjnym, personalnym oraz technicznym i tech-
nologicznym.

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w zakresie organizacyjnym Spółka korzysta z najlepszych do-
świadczeń firm z powodzeniem implementując je w przedsiębiorstwie spółki. Dotychczas wdrożono takie pro-
gramy jak:

1. strategię realizacyjną (uporządkowanie działań realizacyjnych),
2. metodykę project managementu,
3. program firm partnerskich (istotny wzrost wydajności),
4. strategię handlową i marketingową (uporządkowanie działań rynkowych).

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w zakresie personalnym Spółka realizuje następujące działania:
1. zatrudnia młodych dobrze wykształconych i zmotywowanych pracowników,
2. wdrożyła systemy szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
3. wdrożyła programy budowania kompetencji dedykowane dla młodych pracowników (Program Staż, 

Program Kariera, Program Profesja, Szkoła Handlowa etc.)
4. wdrożyła proefektywnościowy system wynagradzania,
5. prowadzi różnorodne działania w ramach filozofii budowania zespołów,

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w obszarze technicznym i technologicznym Spółka współpracuje 
i wykorzystuje doświadczenia, technikę i technologię światowych liderów rynkowych takich jak Schneider Elec-
tric, Siemens, Moeller Electric oraz prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe.

By oferować najbardziej zaawansowane technicznie i technologicznie produkty Spółka zakupiła licencje od 
światowego lidera tj. od firmy Schneider Electric, m.in. na produkcję nowoczesnych rozdzielnic.

Jednocześnie ELEKTROTIM S.A. konsekwentnie buduje relacje z dostawcami komponentów i technologii 
oraz firmami partnerskimi.

Obok zaawansowanych technologii, wykorzystywanych przez Emitenta, w organizacji przedsiębiorstwa Spółki 
kluczowe znaczenie mają pracownicy. Wdrożone w Spółce procedury i systemy są zorientowane na skorelo-
wanie celów osobistych pracowników z celami organizacji. Spółka sukcesywnie zwiększa nakłady na szkole-
nia i budowanie ścisłych relacji poziomych wśród pracowników. W latach 2007 – 2009 wydatki na szkolenia 
będą rosły o nie mniej niż 20% rocznie.
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6.2.3. Strategia Emitenta

Zarząd Spółki wdrożył strategię zrównoważonego wzrostu. Strategia ta zakłada równomierny i dynamiczny 
wzrost sprzedaży i zysku netto tak, by realizować wyznaczony cel strategiczny. Wzrost sprzedaży i zysku bę-
dzie realizowany poprzez zwiększanie udziału w rynku i wprowadzanie nowych produktów.

Spółka w latach 2007–2009 zamierza kontynuować strategię zrównoważonego wzrostu dla każdej linii produk-
towej przy zachowaniu standardów wynikających z bezpieczeństwa.

Wytyczone cele ELEKTROTIM S.A. zamierza realizować poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje innych firm.

Tempo wzrostu Spółki uzależnione jest od rynku, na którym Spółka sprzedaje swoje produkty i w zakresie 
sprzedaży powinno być wyższe o 10 punktów procentowych od wzrostu rynku. W najbliższych latach Emitent, 
w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej, planuje rozszerzyć swoją działalność. Emitent zamierza powięk-
szyć zasięg geograficzny oferowanych produktów poprzez ekspansję terytorialną w Polsce oraz w Europie.

W tym celu w latach 2007–2009 Emitent zamierza otworzyć sieć przedstawicielstw handlowych, oddziałów 
oraz/lub spółek zależnych poprzez akwizycję firm i/lub ich organizację od podstaw.

Emitent planuje:
1.	 w roku 2007 akwizycję dwóch firm, otwarcie nie mniej niż dwóch przedstawicielstw handlowych oraz 

dwóch oddziałów w Polsce i jednego przedstawicielstwa za granicą,
2.	 w roku 2008 otwarcie nie mniej niż dwóch przedstawicielstw handlowych w Polsce i nie mniej niż jed-

nego przedstawicielstwa za granicą,
3.	 w roku 2009 otwarcie nie mniej niż trzech przedstawicielstw handlowych w Polsce i nie mniej niż 

dwóch przedstawicielstw za granicą.

6.3.	 Czynniki	nadzwyczajne	mające	wpływ	na	działalność	podstawową	i	rynki

Prognoza Spółki na najbliższą przyszłość opiera się na założeniu, że w związku z akcesją Polski do Unii 
Europejskiej Polska gospodarka będzie się płynnie i stabilnie rozwijać przy możliwej krótkotrwałej niewielkiej 
korekcie i wzroście produkcji budowlano-montażowej w Polsce o 14 – 15 procent rocznie do 2009 roku.

Mogą pojawić się następujące nietypowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki:
1.	 załamanie się finansów publicznych w Polsce skutkujące brakiem środków w budżecie na sfinanso-

wanie udziału krajowego w projektach unijnych,
2.	 raptowny i radykalny wzrost kosztów pracy,
3.	 gwałtowny odpływ zasobów osobowych za granicę lub do nowopowstających podmiotów gospodarczych,
4.	 niepokoje w kraju w związku z niestabilną sytuacją polityczną,
5.	 załamanie się finansów publicznych w Europie,
6.	 załamanie się gospodarki światowej.

6.4.	 Podsumowanie	podstawowych	informacji	dotyczących	uzależnienia	Emitenta	od	
patentów	lub	licencji,	umów	przemysłowych,	handlowych	lub	finansowych,	albo	od	
nowych procesów produkcyjnych

6.4.1.	 Uzależnienie	od	patentów	lub	licencji

W opinii Emitenta, działalność Emitenta nie jest uzależniona od patentów ani licencji. Patenty i licencje posia-
dane przez Emitenta opisane są w pkt 11.2. niniejszego Prospektu.

6.4.2.	 Uzależnienie	od	umów	przemysłowych,	handlowych	lub	finansowych

W ocenie Zarządu Emitenta umowy przedstawione w tym punkcie nie powodują uzależnienia Emitenta, ale są 
istotne z punktu widzenia jego działalności operacyjnej.

Dla celów niniejszego Prospektu, za istotne umowy zawierane przez Emitenta w ramach normalnego toku 
działalności, Emitent uznał umowy o wykonie przez niego projektu, umowy o roboty budowlane i podobne, 
których wartość przekroczyła kwotę netto 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych). Poniżej znajduje się 
opis takich umów.
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ROK	2004

1. Emitent, działając w konsorcjum z Siemens Sp. z o.o. („Konsorcjum”), w dniu 18 sierpnia 2004 r., zawarł 
z 12 Terenowym Oddziałem Lotniskowym w Warszawie („Zleceniodawca”) umowę nr 46/2004 („Umo-
wa”). Przedmiotem Umowy jest przygotowanie projektu wykonawczego oraz budowa przez Konsorcjum 
oświetlenia nawigacyjnego typu CALVERT. Termin realizacji całości robót objętych Umową został okre-
ślony na dzień 31 lipca 2007 r. Wynagrodzenie Konsorcjum w formie ryczałtu zostało ustalone na kwotę 
13.153.295,32 PLN (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć 
złotych i 32/100 gorszy) brutto. W przypadku ewentualnego opóźnienia prac, Konsorcjum jest zobowią-
zane zapłacić karę umowną w kwocie 0, 05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki a także 
10% wysokości wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Konsorcjum. Zamawiający 
może odstąpić od Umowy, gdy Konsorcjum z własnej winy przerwało realizację robót i nie realizuje ich 
przez okres 30 dni. Konsorcjum udzieliło 3 – letniej rękojmi na wykonane roboty budowlano – monta-
żowe a także 10 – letniej gwarancji na osprzęt systemu oświetlenia nawigacyjnego z wyłączenia mate-
riałów eksploatacyjnych. Roboty zamienne zostały objęte dwoma zawartymi do Umowy aneksami, na 
podstawie aneksu nr 2 do umowy wynagrodzenie zostało podwyższone do kwoty 13.135.480,63 PLN 
(trzynaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 63/100) brutto.

2. W dniu 5 lipca 2004 r. Emitent zawarł z 3 M Poland Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) umowę nr 07-4-004 
(„Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta na rzecz Zleceniodawcy moderni-
zacji podstacji zasilających oraz linii kablowych SN i nn związanych z modernizacją sieci i zmianą 
strategii zasilania zakładu. Szczegółowy zakres prac określa załączony do Umowy harmonogram. 
Prace zostały wykonane przez Emitenta do dnia 30 stycznia 2005 r. Wartość Umowy strony uzgodniły 
na kwotę 2.350.000 PLN (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł) netto, powiększoną o należną 
stawkę podatku od towarów i usług. Na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy, wynagrodzenie Emitenta 
zostało podwyższone do kwoty 2.648.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy zł) 
netto, powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług, termin realizacji został przesunięty 
na dzień 30 stycznia 2005 r. Na podstawie aneksu nr 4 do Umowy wynagrodzenie zostało podwyższo-
ne do kwoty 2.701.500 PLN (dwa miliony siedemset jeden tysięcy pięćset złotych) netto, powiększonej 
o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane 
roboty na okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. Na podstawie Aneksu nr 4 
do Umowy, wynagrodzenie Emitenta zostało podwyższone do kwoty 2.701.500,00 zł (dwa miliony sie-
demset jeden tysięcy pięćset zł) netto, powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług.

3. W dniu 3 sierpnia 2004 r. Emitent zawarł z Roben Ceramika Budowlana Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) 
umowę nr 05-4-064 („Umowa”), na mocy której Emitent zobowiązał się dostarczyć Zleceniodawcy: 
„rozdzielnicę wyroby specjalne 1, 6 MVA, rozdzielnicę prasy formownia suszarnia 2, 5 MVA, rozdziel-
nicę piece 2 x 1, 6 MVA, rozdzielnicę SN wyroby specjalne oraz transformatory 2, 5 MVA i 2, 0 MVA” za 
łączną kwotę 1.700.000 PLN (jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto, powiększoną o należną 
stawkę podatku od towarów i usług. Umowa miała zostać zrealizowania w przeciągu 10 tygodni od jej 
podpisania. Na mocy aneksu nr 1 do Umowy, termin jej realizacji został przesunięty na dzień 31 grud-
nia 2004 r. a wynagrodzenie Emitenta zostało podwyższone do kwoty 2.000.000 PLN (dwa miliony 
złotych) netto, powiększonej o należny podatek od towarów i usług.

4. W dniu 16 września 2004 r. Emitent zawarł ze Zleceniodawcą umowę („Umowa”), na podstawie któ-
rej Emitent sprzeda Zleceniodawcy wymienione w Umowie sprzęty, licencje i usługi. Łączna wartość 
Umowy została określona na kwotę 9.400.000 PLN (dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych) net-
to, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Gwarancja została udzielona na okres 
24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku opóźnienia w dostawie 
sprzętu lub opóźnienia w wykonaniu usługi z przyczyn innych niż siła wyższa, a leżących po stronie 
Emitenta, Emitent będzie zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 0, 2% 
wartości sprzętu lub usług, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% wartości sprzętu lub usług. 
Na mocy Aneksu nr 2 z dnia 2 listopada 2005 r. i nr 3 z dnia 24 lipca 2006 r. wartość Umowy została 
podwyższona do kwoty 21.475.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć 
tysięcy złotych) netto powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług. Termin realizacji 
umowy zgodnie z aneksem nr 3 do umowy został określony na styczeń 2009 r. Wnioskiem o niepubli-
kowanie została objęta nazwa kontrahenta oraz specyfikacja przedmiotu umowy.

5. W dniu 30 kwietnia 2004 r. Emitent zawarł z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu („Zlecenio-
dawca”) umowę NZU/ER/101/79/04-02-4-003 („Umowa”), której przedmiotem było bieżące utrzyma-
nie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie Wrocławia w obszarze A. Umowa została zawarta 
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na czas określony do dnia 30 kwietnia 2007 r. Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na kwotę 
nie większą niż 5.917.135, 28 PLN (pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści 
pięć złotych 28/100 groszy) brutto. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na okres 24 miesięcy na 
montaż latarni sygnalizacyjnych i sterowników oraz 36 miesięcznej gwarancji na materiały, z których 
wykonane są przedmiotowe elementy.

6. W dniu 27 października 2004 r. Emitent zawarł z Biurem Inwestycji Łączności („Zleceniodawca”) umo-
wę nr 42/BIŁ/2004 („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Emitenta modernizacji lotni-
skowej infrastruktury teletechnicznej w JW. 3294 Świdwin. Termin realizacji inwestycji został określony 
na dzień 30 września 2005 r. (aneks nr 3 z dnia 24 sierpnia 2005 r.). Łączna wartość Umowy wyniosła 
1.972.722,18 PLN (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa 
złote 18/100 groszy) brutto (wartość ustalona na podstawie aneksu nr 1 do Umowy z dnia 10 grudnia 
2004 r.). Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane pracy na okres 12 miesięcy od dnia 
odbioru i przekazania robót będących przedmiotem odbioru.

7. W dniu 31 grudnia 2004 roku Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Wdrożeń Postępu Techniczne-
go ELKOMTECH S.A. („Sprzedawca”) umowę 4000015420-04-4-202/P1 („Umowa”). Na podstawie 
Umowy Emitent zakupił od Sprzedawcy sprzęt, licencje oraz usługi, łącznie stanowiące przedmiot 
Umowy, szczegółowo w niej wskazane składające się w całości na 2 rodzaje Systemów NRB_RE. Wy-
konanie przedmiotu Umowy ma następować stopniowo zgodnie ze szczegółowym harmonogramem 
wskazanym w załączniku do Umowy. Wynagrodzenie Sprzedawcy strony ustaliły na łączną kwotę 
2.694.254 PLN (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery zło-
te) netto. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości przed-
miotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.

ROK	2005

1. W dniu 1 kwietnia 2005 r. Emitent zawarł z PCC Rokita S.A. („Zleceniodawca”) umowę nr 
5100000749/2005 („Umowa”), której przedmiotem było wykonanie przez Emitenta modernizacji pom-
powni systemu wody przemysłowej i wód pochłodniczych u Zleceniodawcy. Termin realizacji Umowy 
został ustalony na okres 26 tygodni od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie Emitenta wyniosło 
2.900.000,00 PLN (dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto, powiększone o należną stawkę po-
datku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane roboty na okres 
3 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. Emitent był zobligowany do zapłaty kary 
umownej w kwocie 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki zarówno w wykonaniu 
przedmiotu Umowy jak i w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad w okresie gwarancyj-
nym. Na mocy aneksu nr 1 z dnia 31 lipca 2005 r. wartość umowy została podwyższona do kwoty 
2.956.848,00 PLN (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem zło-
tych 00/100) netto powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług, termin realizacji został 
zmieniony zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy (termin realizacji ostatniego 
etapu prac – 4 tygodnie od daty udostępnienia Centralnej Dyspozytorni oraz kanalizacji telefonicznej).

2. Emitent działając w konsorcjum z Hydrobudową Wrocław Sp. z o.o. („Konsorcjum”), w dniu 20 maja 
2005 r. zawarł z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu („Zle-
ceniodawca”) umowę nr PN/32/2005/RR/B („Umowa”), której przedmiotem była budowa przepompowni 
ścieków „DOBRA” przy ul. Przedwiośnie we Wrocławiu. Termin realizacji Umowy został ustalony na 
okres 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, co powinno nastąpić nie później niż 30 dni od 
daty zawarcia umowy. Wynagrodzenie Konsorcjum zostało ustalone na kwotę 1.898.108,76 PLN (jeden 
milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem złotych 76/100 groszy) netto, powiększonej 
o należną stawkę podatku od towarów i usług. Konsorcjum było zobligowane do zapłaty kary umownej 
w kwocie 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki zarówno w wykonaniu przedmio-
tu umowy jak i w przypadku zwłoki przystąpieniu do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym. Konsorcjum 
udzieliło gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlano – instalacyjne na okres 36 miesięcy.

3. W dniu 21 maja 2005 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym MODERNBUD Sp. z o.o. 
(„Zleceniodawca”) umowę o roboty budowlane nr 45/2005 („Umowa”), aneksowaną w dniu 31 lipca 
2006 r. Na podstawie Umowy, Zleceniodawca zlecił Emitentowi wykonanie robót elektrycznych w projek-
cie „Rozbudowa Sądu Rejonowego z przebudową istniejącego obiektu przy ul. Kolejowej 3 w Złotoryi”. 
Strony ustaliły, że zlecenie objęte Umową zostanie zrealizowane do dnia 15 sierpnia 2006 r. Strony usta-
liły wynagrodzenie Emitenta, za wykonanie Umowy, na kwotę 1.055.000 PLN (jeden milion pięćdziesiąt 
pięć tysięcy złotych) netto, powiększoną o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.



Dokument Rejestracyjny

51Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.

4. W dniu 21 września 2005 r. Emitent zawarł z PBG S.A. („Kupujący”) umowę nr PBG/1/05/064/P/04-5-
010 („Umowa”). Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się sprzedać Kupującemu materiały i urzą-
dzenia, opisane w załączniku do Umowy. Realizacja przedmiotu Umowy miała nastąpić do dnia 31 
grudnia 2005 r. Wynagrodzenie Emitenta ustalono na kwotę 1.021.766 PLN (jeden milion dwadzieś-
cia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) netto, powiększoną o odpowiednią stawkę 
podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Kupującemu gwarancji na towary będące przedmiotem 
Umowy na okres 12 miesięcy i 14 dni.

5. W dniu 2 listopada 2005 r. Emitent zawarł ze Zleceniodawcą umowę („Umowa”), której przedmiotem 
było kompleksowe wykonanie przez Emitenta robót branży elektrycznej, teletechnicznej, zgodnie z za-
łącznikiem do Umowy. Termin wykonania wszystkich robót został ustalony na dzień 30 grudnia 2006 r. 
Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na kwotę 3.685.000 PLN (trzy miliony sześćset osiemdzie-
siąt pięć tysięcy złotych) netto, powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent 
udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty bezuster-
kowego odbioru końcowego. Emitent jest zobligowany do zapłaty kary umownej w kwocie 0,15% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki zarówno w wykonaniu przedmiotu Umowy 
jak i w przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad w okresie gwarancyjnym. Wnioskiem 	
o niepublikowanie została objęta nazwa kontrahenta.

6. W dniu 20 listopada 2005 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBED Sp. z o.o. 
(„Zleceniodawca”) umowę nr 23/Wrozamet/2005 („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez 
Emitenta instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz instalacji słaboprądowej (przeciwpożarowej) dla 
hali pralek w ramach zadania inwestycyjnego – uruchomienie produkcji lodówek, pralek oraz logistyka 
dla fazy1 dla zakładów Wrozamet przy ul. Żmigrodzkiej 143 we Wrocławiu. Termin wykonania prac 
został ustalony na dzień 20 lutego 2006 r. Wartość Umowy, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 24 stycznia 
2006 r., wynosiła 2.929.563,83 PLN (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset 
sześćdziesiąt trzy złote 83/100) netto, powiększona o należną stawkę podatku od towarów i usług. 
Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na swoje prace na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końco-
wego. Emitent jest zobligowany do zapłaty kary umownej w kwocie 0,3% całkowitego wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 20% 
wartości Umowy netto oraz do zapłaty kary umownej w kwocie 0,3% całkowitego wynagrodzenia netto 
w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancyjnym.

7. W dniu 17 maja 2005 r. Emitent zawarł z ZUEBLIN Polska Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) umowę o wy-
konanie robót budowlanych („Umowa”). Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Emitenta robót 
budowlanych stanowiących element obiektu budowlanego DH 10.000 Ferio Gaj Wrocław ul. Świera-
dowska oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w ramach wykonywanych robót. Wynagro-
dzenie ryczałtowe zostało ustalone na kwotę 1.280.000,00 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt 
tysięcy złotych 00/100) netto, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent jest 
zobligowany do zapłaty kary umownej w kwocie 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości przedmiotu Umowy brutto. Har-
monogram prac został określony w załączoniku do umowy.

8. W dniu 28 lipca 2005 r. Emitent zawarł z Województwem Dolnośląskim („Zleceniodawca”) umowę DW-
BZ.081-294/05 („Umowa”), której przedmiotem jest wybudowanie przez Emitenta podziemnej stacji 
transformatorowej, przełożenie kabli SN i nn oraz przyłączenie budynku Opery Dolnośląskiej we Wroc-
ławiu do sieci energetycznej Energia Pro Koncern Energetyczny S.A. Wartość Umowy została określona 
na kwotę 1.586.000,23 PLN (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 23/100) brutto. Termin 
wykonania robót został określony na dzień 9 listopada 2005 r. Emitent zobowiązał się do zapłaty kary 
umownej w kwocie 0,5% za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz za opóźnie-
nie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

9. W dniu 25 października 2005 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryj-
nych S.A. („Zleceniodawca”) umowę nr 59-j/2005 („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie robót 
elektrycznych (przebudowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN, 
wykonanie sygnalizacji świetlnej) na zadaniu ”Przebudowa ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu w ciągu 
drogi krajowej nr 5”. Orientacyjna data zakończenia robót została wyznaczona na dzień 8 stycznia 
2007 r. Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na kwotę 2.295.342,23 PLN (dwa miliony dwieście 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 23/100) brutto. Gwarancja na roboty sta-
nowiące przedmiot Umowy została udzielona na okres 60 miesięcy. 



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.52

10. Emitent zawarł umowę konsorcjum ze Zbigniewem Ziajką prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą we Wrocławiu („Konsorcjum”), a na-
stępnie Konsorcjum w dniu 8 września 2005 r. zawarło z Miastem Zielona Góra („Zleceniodawca”) 
umowę nr ID.I.2222-II-12/05 („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Konsorcjum prze-
budowy Obwodnicy Śródmiejskiej – etap II (ul. Długa od hm 0+634,0 do al. Konstytucji 3 Maja hm 
0+971,0 wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Moniuszki i Fabryczną) w Zielonej Górze. Termin realizacji 
inwestycji został ustalony na dzień 30 listopada 2005 r. Wartość wynagrodzenia Konsorcjum, określa-
na kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Konsorcjum, nie może przekroczyć wartości 
1.940.172,34 PLN (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 34/100) 
netto, powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług. Konsorcjum zobowiązało się do 
zapłaty kary umownej w kwocie 0,5% wartości Umowy netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu Umowy oraz za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie gwarancji i rękojmi. Gwarancja na roboty wykonane przez Konsorcjum została udzielona na 
okres 5 lat od dnia odbioru końcowego.

11. W dniu 8 września 2005 r. Emitent zawarł ze Zbigniewem Ziajka Przedsiębiorstwem Drogowym we 
Wrocławiu („Podwykonawca”) umowę nr 02-5-503/P1 na wykonanie robót budowlanych w zakresie 
przebudowy Obwodnicy Śródmiejskiej – II etap w Zielonej Górze („Umowa”). Roboty stanowiące 
przedmiot Umowy miały być wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2005 r., z wyjątkiem niektórych 
prac, których zakończenie miało nastąpić w terminie do dnia 7 grudnia 2005 r. Wynagrodzenie Pod-
wykonawcy za wykonanie większości robót objętych przedmiotem Umowy zostało określone koszto-
rysowo, przy czym nie mogło przekroczyć kwoty 1.434.925,45 PLN (jeden milion czterysta trzydzieści 
cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i 45/100) netto oraz na kwotę 101.650,26 (sto 
jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych i 26/100) netto za wykonanie robót dodatkowych na pod-
stawie aneksu nr 1 do Umowy.

ROK	2006

1. W dniu 15 września 2006 r. Emitent zawarł ze Zleceniodawcą umowę („Umowa”), na podstawie któ-
rego Emitent zobowiązał się wykonać na rzecz Zleceniodawcy prace instalacyjne w zakresie elek-
tryczności, oprzyrządowania i kontroli oraz instalacji bezpieczeństwa. Strony Umowy uzgodniły, że 
wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji będzie wynosiło kwotę 7.045.345,20 PLN (siedem 
milionów czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 20/100) oraz dodatkowo kwotę 
223.820,00 PLN (dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia złotych) za zakres prac 
określonych w Umowie jako „Opcjonalny”. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek od towa-
rów i usług w odpowiedniej wysokości. Przedmiot Umowy będzie wykonany przez Emitenta zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a wykonawstwo 
będzie prowadzone z należytą starannością, natomiast w ramach zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy Zleceniodawca jest uprawniony do zatrzymania 3% 
wartości netto każdej z faktury jako Kaucję Gwarancyjną, która – jeśli nie wykorzystana przez Zle-
ceniodawcę – zostanie zwrócona w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia 3-letniego okresu gwarancji. 
Dodatkowo, zgodnie z Umową, Zleceniodawca uprawniony będzie do rekompensaty w wysokości 1% 
wartości kontraktu za każde pięć dni opóźnienia (przy czym łączna kwota zobowiązań Emitenta z ty-
tułu opóźnienia nie może przekroczyć 10% wartości kontraktu netto). Ponadto Umowa zawiera szereg 
dość szczegółowych postanowień w zakresie możliwości dokonywania podwykonawstwa i współpra-
cy z innymi wykonawcami, dokonywania kontroli jakości i doboru materiałów, odpowiedzialności za 
roboty wadliwe oraz możliwości wypowiedzenia Umowy. Wnioskiem o niepublikowanie została objęta 
nazwa kontrahenta.

2. W dniu 28 kwietnia 2006 r. Emitent zawarł z Arkadami Wrocławskimi S.A. („Zleceniodawca”) umowę 
nr 42/IV/2006/AW („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest budowa i przebudowa infrastruktury drogo-
wej i technicznej we Wrocławiu. Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 25 października 2006 r., zakończenie 
przez Emitenta realizacji przedmiotu Umowy ma nastąpić: do dnia 30 listopada 2006 r. w zakresie 
robót związanych z wykonaniem dróg i uruchomieniem ruchu drogowego, do dnia 20 grudnia 2006 r. 
dla robót związanych z infrastrukturą drogową (chodniki, zieleńce). Wynagrodzenie Emitenta, płatne 
sukcesywnie za wykonane prace, zostało ustalone na kwotę 13.500.000, 00 PLN (trzynaście milionów 
pięćset tysięcy złotych) netto, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Na mocy 
aneksu nr 2 z dnia z dnia 25 października 2006 r. wynagrodzenie Emitenta zostało podwyższone 
do kwoty 14.001.673,37 PLN (czternaście milionów jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy złote 
37/100) netto powiększonej o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zlecenio-
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dawcy gwarancji jakości na przedmiot niniejszej Umowy na okres 12 miesięcy w stosunku do zieleni, 
36 miesięcy na organizację ruchu docelowego oraz 60 miesięcy na pozostałe roboty objęte przed-
miotem Umowy. Termin gwarancji jest liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końco-
wego odbioru. Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w przy-
padku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy oraz opóźnienia usunięcia wad i usterek w kwocie 
10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający ma prawo odstąpić 
od Umowy m.in. gdy Emitent nieterminowo i nieskutecznie usuwa usterki, zaniechał realizacji robót 
bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 7 dni lub w przypadku stwierdzenia istot-
nych wad nie nadających się do usunięcia.

3. W dniu 23 sierpnia 2006 r. Emitent zawarł z Budimex Dromex S.A., Oddział Budownictwa Ekolo-
gicznego z siedzibą w Olsztynie („Zleceniodawca”), umowę nr 09/2L12/06 („Umowa”). Przedmiotem 
Umowy jest uruchomienie przez Emitenta całości instalacji elektrycznych, AKPiA i monitoringu wcho-
dzących w zakres zadania: „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzegu o urządzenia gospodarki 
osadowej i biogazu”. Do Umowy zostały załączone warunki ogólne wiążące strony poza wprowadzo-
nymi przez nie zmianami. Szczegółowy harmonogram realizacji dostaw przez Emitenta i prac stanowi 
załącznik do Umowy. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2007 r. 
Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na kwotę 320.000, 00 EUR (trzysta dwadzieścia tysięcy 
euro) netto, powiększoną o należną kwotę podatku od towarów i usług. Strony Umowy ustaliły wyso-
kość kary umownej na kwotę 0, 1% wynagrodzenia umownego Emitenta za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji przedmiotu Umowy oraz usunięcia ujawnionych wad i usterek. Uprawnienia z tytułu rękoj-
mi wygasają po upływie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zle-
ceniodawcę. Emitent udziela Zleceniodawcy gwarancji jakości robót stanowiących przedmiot Umowy 
na okres 26 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zleceniodawcę. 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy m.in., gdy Emitent nie wykonuje robót zgodnie z umową lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne lub przerwał realizację robót i nie realizuje ich 
bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych.

4. W dniu 6 lipca 2006 r. Emitent zawarł ze Zleceniodawcą umowę („Umowa”), której przedmiotem jest 
wykonanie przez Emitenta robót elektrycznych w ramach budowy centrum handlowego. Wynagrodze-
nie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 6.783.180 PLN (sześć mi-
lionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt złotych) netto, powiększoną o należną 
stawkę podatku od towarów i usług. Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na dzień 31 
stycznia 2007 r. Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% ceny umow-
nej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wypadku opóźnienia w oddaniu przedmiotu Umowy; ogółem 
kary umowne nie przekroczą 10% wartości ceny umownej. Emitent udzielił Zleceniodawcy 3 letniej 
gwarancji na całość robót. Wskazane okresy gwarancyjne biegną od daty odbioru końcowego całego 
obiektu. Naruszenie przez Emitenta któregokolwiek z postanowień Umowy może stanowić przyczynę 
jej wypowiedzenia przez drugą stronę. Wnioskiem o niepublikowanie została objęta nazwa kontrahen-
ta oraz specyfikacja przedmiotu umowy.

5. W dniu 8 czerwca 2006 r. Emitent zawarł z Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego („Zleceniodawca”) umowę nr DU.BZ.081-234/06 („Umowa”). 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta robót budowlano – montażowych polegających na 
wykonaniu i zainstalowaniu agregatu prądotwórczego wraz z liniami kablowymi oraz oświetlenia terenu 
szpitala w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum 
Onkologii we Wrocławiu”. Termin wykonania Umowy upływa po 6 miesiącach od dnia zawarcia Umowy. 
Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 1.289.163,04 PLN 
(jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 4/100 groszy) net-
to, powiększoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy 
36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Strony Umowy ustaliły karę umowną w wysoko-
ści 0,2% wynagrodzenia umownego netto Emitenta za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu Umo-
wy oraz w usunięciu wad i usterek ujawnionych w przedmiocie Umowy. Zleceniodawca może odstąpić 
od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
w całości lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia lub gdy Emitent nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

6. W dniu 19 czerwca 2006 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym „CEZBED” Sp. z o.o. 
umowę nr 01/164/DC7/DC8/2006 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emitenta 
instalacji elektrycznych przy rozbudowie Centrum Logistycznego Bielany Wrocławskie związanych 
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z halami DC7 i DC8. Termin zakończenia prac został określony na podstawie aneksu nr 1 z dnia 12 
października 2006 r. do umowy na dzień 30 listopada 2006 r. Całkowite wynagrodzenie Emitenta 
za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na podstawie aneksu nr 1 do umowy na kwotę 
1.414.000,00 PLN (jeden milion czterysta czternaście tysięcy złotych) netto, powiększoną o należna 
stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na swoje prace na okres 
60 miesięcy od dnia odbioru końcowego a także na urządzania zgodnie z gwarancjami udzielonymi 
przez producenta nie mniej jednak niż na okres 12 miesięcy. Odpowiedzialność Emitenta z tytułu rękoj-
mi za wady fizyczne wygasa po upływie 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego. Zleceniodawca 
ma prawo odstąpić od Umowy, m.in. gdy Emitent niezasadnie przerwał roboty lub Emitent wykonuje 
prace niestarannie lub niezgodnie z projektem. Emitent jest zobligowany zapłacić Zleceniodawcy karę 
umowną w kwocie 0,3% całkowitego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu Umowy, nie więcej niż 10% wartości umowy netto oraz 0,3% wartości wynagrodzenia net-
to za każdy dzień zwłoki w usunięciu ujawnionych wad i usterek w przedmiocie Umowy.

7. W dniu 1 czerwca 2006 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym DWK Export Sp. 
z o.o. umowę nr 03-6-158 o roboty budowlane („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez 
Emitenta instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji pożarowej, okablowania struk-
turalnego, kontroli dostępu oraz kanalizacji telefonicznej oraz instalacji odgromowej w budynku hali, 
magazynu chemicznego i portierni na obiekcie fabryki akcesoriów samochodowych Grupo Antolin 
w Strzelinie. Termin realizacji Umowy został określony na podstawie aneksu nr 3 z dnia 30 październi-
ka 2006 na dzień 30 listopada 2006 r. Wartość Umowy została określona – zgodnie aneksem nr 1 do 
umowy – na kwotę 3.074.448,00 PLN (trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści 
osiem złotych) netto, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zle-
ceniodawcy 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

8. W dniu 23 października 2006 r. Emitent zawarł z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbo-
gacania Rud („Zleceniodawca”) umowę nr 04-6-153 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest moderni-
zacja przez Emitenta rozdzielni głównych średniego i niskiego napięcia w ZWR-R. Termin realizacji 
zadania został ustalony na dzień 31 stycznia 2007 r. Wartość Umowy została określona na kwotę 
2.200.000 PLN (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) netto, powiększoną o należną stawkę podat-
ku od towarów i usług. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Umowy. Emitent 
udzielił Zleceniodawcy 24 miesięcznej gwarancji na całość robót stanowiących przedmiot Umowy 
licząc od daty odbioru końcowego prac. Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wy-
sokości 0,5% wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy 
oraz kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego Emitenta za każdą godzinę zwłoki 
w przystąpieniu do usuwania wad. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad ujawnio-
nych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji Emitent będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

9. W dniu 23 stycznia 2006 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBED Sp. z o.o. 
(„Zleceniodawca”) umowę nr 03-6-153 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie instalacji 
elektrycznych dla zakładu Wrozamet we Wrocławiu. Termin zakończenia prac został określony na 
dzień 31 marca 2006 r. Wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone na kwotę 1.849.628,42 PLN (jeden 
milion osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 42/100 groszy) 
netto, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy 
gwarancji na wykonane przez siebie prace na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Emitent 
jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 0,3% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki 
w oddaniu przedmiotu Umowy, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia netto. W przypadku opóź-
nienia w przystąpieniu do usunięcia ujawnionych wad i usterek, Emitent będzie zobowiązany zapłacić 
karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

10. W dniu 14 czerwca 2006 r. Emitent zawarł z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania 
Rud („zleceniodawca”) umowę nr 04-6-101 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest automatyzacja przez 
Emitenta procesu mielenia, klasyfikacji i flotacji w ZWR-R. Termin realizacji zadania został ustalony 
na dzień przypadający z upływem 7 miesięcy od dnia podpisania Umowy i przekazania frontu robót 
potwierdzonego protokołem przekazania. Wartość Umowy została określona na kwotę 2.095.000 PLN 
(dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto, powiększoną o należną stawkę podatku od 
towarów i usług. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Umowy. Emitent udzielił 
Zleceniodawcy 36 miesięcznej gwarancji na całość robót stanowiących przedmiot Umowy licząc od 
daty odbioru końcowego prac. Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 
wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz kary umownej 
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w wysokości 0, 5% wynagrodzenia umownego Emitenta za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do 
usuwania wad (przekroczenia czasu reakcji – 24 godzin od pisemnego zgłoszenia awarii). W przy-
padku zwłoki w przystąpieniu do usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub 
w okresie gwarancji Emitent będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wyna-
grodzenia umownego.

11. W dniu 5 października 2006 r. Emitent zawarł z GS NEOTEK CO. LTD z siedzibą w Guro-Dong 588, 
Seoul, Korea Południowa, posiadającą oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 
130 pokój 814 („Zleceniodawca”) umowę nr GS – HEESUNG – M – 001 („Umowa”). Przedmiotem 
Umowy jest bezpośredni nadzór Emitenta nad robotami i koordynacja projektowania, przygotowanie 
projektu wykonawczego, dostawa i instalacja korytek, dostawa i układanie kabli, podłączenie kabli, do-
stawa, podłączenie i uruchomienie szaf sterowniczych, dostawa i instalacja czujników, oprogramowa-
nie sterowników, paneli i SCADA, pomiary i uruchomienie systemu HVAC na terenie budowy fabryki 
Heesung Electronics (Biskupice Podgórne). Szczegółowy zakres robót został określony z załączniku 
do Umowy. Wartość Umowy została określona na kwotę 1.655.000,00 PLN (jeden milion sześćset 
pięćdziesiąt pięć tysięcy) netto, powiększoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Roboty 
objęte Umową zostaną wykonane do dnia 10 listopada 2006 r. Emitent udzielił Zleceniodawcy 24 mie-
sięcznej gwarancji na przedmiot Umowy. Rozwiązanie Umowy może nastąpić m.in. gdy Emitent nie 
wywiąże się z któregokolwiek ze swoich istotnych obowiązków z Umowy i takie nie wywiązanie się nie 
zostanie naprawione bez racjonalnego wytłumaczenia przez ponad 14 dni.

12. W dniu 25 lipca 2006 r. Emitent zawarł z GS NEOTEK CO. LTD z siedzibą w Guro-Dong 588, Seoul, 
Korea Południowa, posiadającą oddział w Polsce z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowickiej 130 
pokój 814 („Zleceniodawca”) umowę nr GS – LPL – M – 001 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest 
instalacja przez Emitenta korytek, układanie kabli, podłączenie kabli, dostawa, podłączenie i uru-
chomienie szaf sterowniczych, instalacja czujników, oprogramowanie sterowników, paneli i SCA-
DA, pomiary i uruchomienie systemu HVAC na terenie budowy fabryki LCD (Biskupice Podgórne). 
Szczegółowy zakres robót został określony z załączniku do Umowy. Wartość Umowy została okre-
ślona na kwotę 1.224.000,00 PLN (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące) netto, powięk-
szoną o należną stawkę podatku od towarów i usług. Roboty objęte Umową zostaną wykonane do 
dnia 30 listopada 2006 r. Emitent udzielił Zleceniodawcy 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot 
Umowy. W przypadku opóźnienia w wykonaniu Umowy oraz zwłoki w przystąpieniu do ujawnionych 
wad i usterek, Emitent zapłaci karę umowną w kwocie 0,2% wysokości wynagrodzenia za każdy 
dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% całkowitej wartości Umowy netto. Rozwiązanie Umowy 
może nastąpić, m.in. gdy Emitent nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich istotnych obowiązków 
z Umowy i takie nie wywiązanie się nie zostanie naprawione bez racjonalnego wytłumaczenia przez 
ponad 14 dni.

13. W dniu 13 czerwca 2006 r. Emitent zawarł z Carboautomatyka Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 
(„Zleceniodawca”) umowę nr 05-6-202 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Emiten-
ta i dostawa rozdzielnic NN, baterii kondensatorów oraz mostów szynowych. Termin realizacji Umowy 
został ustalony na dzień 15 sierpnia 2006 r. Wartość Umowy została ustalona na kwotę 1.321.000, 
00 PLN (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych) netto, powiększoną o należną stawkę 
podatku od towarów i usług. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane prace do dnia 31 
grudnia 2009 r. Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wynoszącej 0,05% za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy.

14. W dniu 15 maja 2006 roku Emitent zawarł z Infrabud Sp. z o.o. („Podwykonawca”) umowę 07-6-003/P1 
na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej we Wrocławiu („Umowa”). Na podstawie 
Umowy Podwykonawca zobowiązał się do wykonania sieci telekomunikacyjnej w ramach przeprowa-
dzania przez Emitenta budowy i przebudowy infrastruktury technicznej znajdującej się pomiędzy uli-
cami Powstańców Śląskich, Swobodną, Komandorską i Nasypową we Wrocławiu. Zakończenie robót 
miało nastąpić do dnia 30 listopada 2006 roku. Strony Umowy ustaliły wynagrodzenie Podwykonawcy 
na kwotę 1.020.000 PLN (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych) netto, zmienioną na mocy aneksu 
z dnia 19 września 2006 r., na skutek zwiększenia ilości prac do kwoty 1.075.043,65 PLN (jeden milion 
siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote 65/100) netto. Umowa została wykonana.

15. W dniu 15 maja 2006 roku Emitent zawarł z Trakt – System Sp. z o.o. („Podwykonawca”) umowę 07-
6-003/P4 na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i technicznej we Wrocławiu („Umowa”). Na 
podstawie Umowy Podwykonawca zobowiązał się do wykonania sieci sanitarnych, gazowych i ciep-
lnych w ramach przeprowadzania przez Emitenta budowy i przebudowy infrastruktury technicznej 



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.56

znajdującej się pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich, Swobodną, Komandorską i Nasypową we 
Wrocławiu. Zakończenie robót miało nastąpić do dnia 30 listopada 2006 roku. Strony Umowy ustaliły 
wynagrodzenie Podwykonawcy na kwotę 1.015.000 PLN (jeden milion piętnaście tysięcy złotych). 
Umowa została wykonana.

16. W dniu 15 maja 2006 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Miazga” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Dzierżoniowie („Podwykonawca”) umowę nr 07-6-003/P3 („Umowa”). Na podstawie Umowy 
Podwykonawca zobowiązał się do wykonania prac rozbiórkowych i ziemnych w ramach przeprowa-
dzania przez Emitenta budowy i przebudowy infrastruktury technicznej znajdującej się pomiędzy uli-
cami Powstańców Śląskich, Swobodną, Komandorską i Nasypową we Wrocławiu. Roboty stanowiące 
przedmiot Umowy miały być wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2006 r. Wynagrodzenie Pod-
wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 1.500.000 PLN (jeden milion 
pięćset tysięcy złotych) netto. Podwykonawca i Emitent mogą odstąpić od Umowy w przypadkach 
wyraźnie w Umowie wskazanych. Umowa przewiduje szereg kar umownych, w szczególności w wy-
sokości 10% wynagrodzenia Podwykonawcy, w razie odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy 
z przyczyn zależnych od Emitenta.

17. W dniu 30 maja 2006 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budownictwa Komunikacyjnego „ABM” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Legnicy („Podwykonawca”) umowę nr 07-6-003/P2 („Umowa”). Na podstawie Umo-
wy Podwykonawca zobowiązał się do wykonania robót drogowych w ramach przeprowadzania przez 
Emitenta budowy i przebudowy infrastruktury technicznej znajdującej się pomiędzy ulicami Powstań-
ców Śląskich, Swobodną, Komandorską i Nasypową we Wrocławiu. Roboty stanowiące przedmiot 
Umowy miały być wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2006 r. Wynagrodzenie Podwykonawcy 
za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 5.027.000 PLN (pięć milionów dwadzieś-
cia siedem tysięcy złotych) netto. Podwykonawca i Emitent mogą odstąpić od Umowy w przypadkach 
wyraźnie w Umowie wskazanych. Umowa przewiduje szereg kar umownych, w szczególności w wy-
sokości 10% wynagrodzenia Podwykonawcy, w razie odstąpienia przez Podwykonawcę od Umowy 
z przyczyn zależnych od Emitenta.

18. W dniu 17 listopada 2006 roku Emitent zawarł Berger Bau Gmbh, spółką niemiecką („Zamawiający”) 
umowę budowlaną („Umowa”), na podstawie której Emitent zobowiązał się wykonać kompleksowe 
roboty elektryczne wskazane w Umowie. Wartość przedmiotu Umowy strony uzgodniły na kwotę w wy-
sokości 1.523.554, 76 PLN (jeden milion pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery 
złote 76/100). Termin ukończenia robót objętych Umową strony ustaliły na dzień 26 kwietnia 2008 
roku. Ponadto, Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości Umowy 
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy.

19. W dniu 22 listopada 2006 roku Emitent zawarł z Zakładem Sieci i Zasilania Sp. z o.o. z Wrocławia 
(„Odbiorca”) umowę nr 05-6-014 na dostawę rozdzielnicy prądu wraz z wózkiem rezerwowym i roz-
dzielnicy SN typu SM6 („Umowa”). Przedmiot Umowy obejmuje koszty transportu i montażu rozdziel-
nicy SN typu SM6, natomiast nie obejmuje kosztów montażu i programowania rozdzielnicy prądu. Do-
stawa ma nastąpić w dwóch terminach – do 20 lutego 2007 roku oraz do 15 maja 2007 roku. Wartość 
przedmiotu Umowy wynosi 2.470.000, 00 PLN (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) 
netto. Emitent udzielił 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot Umowy. Umowa przewiduje kary umow-
ne w przypadku odstąpienia którejkolwiek strony od Umowy.

20. W dniu 11 grudnia 2006 roku Emitent zawarł z AREVA T&D Sp. z o.o. („Zamawiający”) umowę KO45h/06/
SBU („Umowa”), na podstawie której Emitent zobowiązał się do realizacji projektu polegającego na 
rozbudowie systemów NRB w zakresie związanym z przebudową stacji benzynowej. Termin realizacji 
przedmiotu Umowy upływa w dniu 30 maja 2008 r. Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu 
Umowy zostało ustalone na kwotę 1.656.311 PLN (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy 
trzysta jedenaście złotych) netto. Ponadto, Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wyso-
kości 0,5% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy.

21. W dniu 29 grudnia 2006 roku, Emitent, działający jako lider konsorcjum utworzonego z Przedsiębior-
stwem Wielobranżowym Rotomat T. Krawczykowski i R. Kazubowski sp. j. (łącznie „Wykonawcy”) za-
warł z Zarządem dróg i Komunikacji we Wrocławiu („Zamawiający”) umowę nr FPU/ER/437/341/2006 
(„Umowa”), na podstawie której Wykonawcy zobowiązali się do realizacji projektu polegającego na 
bieżącym utrzymaniu i konserwacji sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Wrocławia. Termin rea-
lizacji przedmiotu Umowy upływa w dniu 31 grudnia 2008 r. Wynagrodzenie Wykonawców zostało 
ustalone za poszczególne prace objęte zleceniem, nie może jednak przekroczyć kwoty 9.110.000 PLN 
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(dziewięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych) brutto. Ponadto, Wykonawcy są zobowiązani do za-
płaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ustalonego za poszczególne prace za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdej z tych prac objętych zleceniem.

22. W dniu 15 września 2006 roku Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Usług Elektroenergetycznych 
„Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. („Sprzedawca”) umowę 04-4-202/P7 („Umowa”). Na podstawie 
Umowy Emitent zakupił od Sprzedawcy sprzęt, licencje oraz usługi, łącznie stanowiące przedmiot 
Umowy, szczegółowo w niej wskazane składające się w całości na System NRB_TG. Wykonanie 
przedmiotu Umowy ma nastąpić do dnia 24 stycznia 2009 roku. Wynagrodzenie Sprzedawcy stro-
ny ustaliły na kwotę 5.838.900 PLN (pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset 
złotych) netto. Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości 
przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia.

ROK	2007

1. W dniu 4 stycznia 2007 roku Emitent zawarł ze Zleceniodawcą kontrakt na roboty budowlano-insta-
lacyjne („Kontrakt”). Wartość przedmiotu Kontraktu wynosi 11.153.000,00 PLN (jedenaście milionów 
sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) netto. Po zakończeniu robót Emitent jest zobowiązany przedłożyć 
Inwestorowi gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 5% wynagrodzenia Emitenta, na zabezpieczenie 
jakichkolwiek roszczeń Inwestora, na okres trzech lat. Inwestor i Emitent mogą odstąpić od Kontraktu 
w przypadkach wyraźnie w Kontrakcie wskazanych. W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez In-
westora Emitentowi należy się wynagrodzenie za wykonane prace. Emitent zobowiązany jest zapłacić 
Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wartości Kontraktu, za każdy dzień zwłoki w oddaniu 
przedmiotu Umowy. Kara umowna nie może przekroczyć 10% wartości Kontraktu. Wnioskiem o nie 
publikowanie została objęta nazwa kontrahenta.

2. W dniu 31 stycznia 2007 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBED Sp. z o. o. 
(„Zamawiający”) umowę realizacji zadania wykonania pierwszego etapu inwestycji tj. kompletnych 
instalacji elektrycznych wewnętrznych dla dwóch naw hali WA i budynku biurowego BA oraz insta-
lacji elektrycznych zewnętrznych firmy TIBNOR wraz z wykonaniem projektów wykonawczych elek-
trycznych dla hali WA oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych wraz z przeniesieniem autorskich 
majątkowych do dokumentacji projektowych („Umowa”). Emitent zobowiązał się do rozpoczęcia 
prac w dniu 22 stycznia 2007 r. i zakończenia ich do dnia 15 czerwca 2007 r. Całkowite wynagro-
dzenie ryczałtowe za wykonanie prac zostało określone na kwotę 1.350.696 PLN (jeden milion 
trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) netto. Emitent zobowiązał się 
do wykonywania nadzoru autorskiego nad pracami. Emitent jest uprawniony do przyjęcia podwyko-
nawców do poszczególnych zadań. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy Zamawiający 
zobowiązał się do wpłacenia na konto Emitenta zaliczki w wysokości 10% całkowitego wynagrodze-
nia ryczałtowanego. 

3. W dniu 28 lutego 2007 r. Emitent zawarł z Przedsiębiorstwem Budowlanym CEZBED Sp. z o. o. 
(„Zamawiający”) umowę o wykonanie instalacji elektrycznych przy rozbudowie Centrum Logistycz-
nego Bielany Wrocławskie związanych z halami DC4 i DC5 („Umowa”). Emitent zobowiązał się do 
zakończenia prac do dnia 10 czerwca 2007 r. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac 
zostało określone na kwotę 1.930.000 PLN (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) netto. 
Emitent zobowiązał się do wykonywania nadzoru autorskiego nad pracami. Emitent jest uprawniony 
do przyjęcia podwykonawców do poszczególnych zadań. W terminie 14 dni od zawarcia niniejszej 
Umowy.

Ponadto, w opinii Emitenta istotnymi umowami zawartymi w ramach normalnego toku działalności są umowy 
zawarte przez niego z innymi podmiotami w celu zawiązania konsorcjum w celu wspólnego występowania 
z ofertą o wykonanie lub realizację określonego projektu oraz – w przypadku wyboru wspólnej oferty Emitenta 
i innego podmiotu – wspólnego realizowania danej inwestycji. Poniżej opis takich istotnych umów:

1. W dniu 6 kwietnia 2004 r. Emitent zawarł z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD 
S.A., z siedzibą we Wrocławiu („Partner”) umowę o wspólnym, przedsięwzięciu („Umowa”). Przedmio-
tem Umowy jest wspólna realizacja w latach 2004 – 2006 prac związanych z „wykonaniem i konserwa-
cją oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Wrocławia – Zadanie 1” na rzecz 
Zarządu Dróg i Komunikacji („Zamawiający”). Na podstawie Umowy Emitent i Partner związali się 
solidarną odpowiedzialnością za realizację zamówienia Zamawiającego oraz zdecydowali, że w ich 
imieniu jako lider konsorcjum reprezentujący obie strony Umowy w kontaktach z Zamawiającym, bę-
dzie działał Partner.
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2. W dniu 26 lipca 2004 r. Emitent zawarł z Siemens Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Partner”) umowę 
konsorcjum („Umowa”). Umowa została zawarta w celu wspólnego wykonania zamówienia publicznego 
pod nazwą „Budowa systemu nawigacyjnego typu CALVERT” na rzecz 12-ego Terenowego Oddziału Lot-
niskowego w Warszawie („Zamawiający”). Umowa określa ogólne warunki współpracy. Na podstawie Umo-
wy Emitent i Partner związali się solidarną odpowiedzialnością za realizację zamówienia Zamawiającego 
oraz zdecydowali, że w ich imieniu jako lider konsorcjum reprezentujący obie strony Umowy w kontaktach 
z Zamawiającym, będzie działał Partner. Umowa stanowi, że każdy z członków konsorcjum będzie ponosił 
koszty we własnym zakresie. W przypadku gdy oferta Emitenta i Partnera zostanie wybrana, członkowie 
konsorcjum w odrębnej umowie określą wzajemne obowiązki i zasady rozliczeń.

3. W dniu 29 marca 2005 r. Emitent zawarł z Hydrobudową Wrocław Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocła-
wiu („Partner”) umowę konsorcjum („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wspólne działanie Emitenta 
i Partnera w celu złożenia wspólnej oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą „Budowa przepom-
powni DOBRA, przy ul. Przedwiośnie we Wrocławiu” na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”). Na podstawie Umowy Emitent 
i Partner związali się solidarną odpowiedzialnością za realizację zamówienia Zamawiającego oraz 
zdecydowali, że w ich imieniu jako lider konsorcjum reprezentujący obie strony Umowy w kontaktach 
z Zamawiającym, będzie działał Emitent. W przypadku gdy oferta Emitenta i Partnera zostanie wybra-
na, członkowie konsorcjum w odrębnej umowie określą podział robót.

4. W dniu 29 sierpnia 2005 r. Emitent zawarł ze Zbigniewem Ziajka prowadzącym działalność gospo-
darczą pod nazwą Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe z siedzibą we Wrocławiu („Partner”) 
umowę konsorcjum („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wspólne działanie Emitenta i Partnera 
w sprawie złożenia oferty przetargowej oraz – w przypadku wygrania przetargu – realizacja prac zwią-
zanych z „przebudową ul. Śródmiejskiej (ul. Długa – Al. Konstytucji 3-go Maja wraz ze skrzyżowaniem 
z ul. Moniuszki i Fabrycznej) w Zielonej Górze – II etap na rzecz Prezydenta Miasta Zielona Góra 
(„Zamawiający”)”. Na podstawie Umowy Emitent i Partner związali się solidarną odpowiedzialnością 
za realizację zamówienia Zamawiającego oraz zdecydowali, że w ich imieniu jako lider konsorcjum 
reprezentujący obie strony Umowy w kontaktach z Zamawiającym, będzie działał Emitent.

5. W dniu 27 stycznia 2006 r. Emitent zawarł z Zakładem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD 
S.A., z siedzibą we Wrocławiu („ZABERD”), oraz Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ROTOMAT 
s.j. z siedzibą we Wrocławiu („ROTOMAT”) umowę konsorcjum („Umowa”). Przedmiotem Umowy 
jest wspólne działanie Emitenta, ZABERD i ROTOMAT w sprawie złożenia oferty przetargowej oraz 
– w przypadku wygrania przetargu – realizacja prac związanych z „wykonaniem i konserwacją ozna-
kowania poziomego cienkowarstwowego na terenie miasta Wrocławia” na rzecz Zarządu Dróg i Ko-
munikacji we Wrocławiu. Na podstawie Umowy strony związały się solidarną odpowiedzialnością za 
realizację zamówienia Zamawiającego oraz zdecydowali, że w ich imieniu jako lider konsorcjum repre-
zentujący strony Umowy w kontaktach z Zamawiającym, będzie działał ZABERD. Umowa przewiduje 
szereg obowiązków dla lidera konsorcjum oraz stanowi, że za wykonywanie czynności lidera konsor-
cjum otrzyma on prowizję w wysokości 2% wartości netto liczonej od łącznej wartości wszystkich robót 
wykonywanych przez Emitenta i ROTOMAT w ramach zamówienia.

Ponadto, w opinii Emitenta, istotnymi umowami są umowy dostawy, których Emitent jest stroną (występuje 
w charakterze zamawiającego), na podstawie których obrót w ciągu roku przekracza kwotę 500.000 PLN 
(pięćset tysięcy złotych). Podmiotami, z którymi obrót przekroczył powyższą kwotę były:

1) w roku 2004:

a) Schneider Sp. z o.o. – obrót w wysokości 3.729.000 PLN,

b) TIM S.A. – obrót w wysokości 2.441.000 PLN,

c) SAE Sp. z o.o. – obrót w wysokości 741.000 PLN,

d) Pex-Pool Plus – obrót w wysokości 631.000 PLN,

e) Moeller Electric Sp. z o.o. – obrót w wysokości 628.000 PLN,

f) Texim ZPCH Milicz – obrót w wysokości 502.000 PLN,

2) w roku 2005:

a) TIM S.A. – obrót w wysokości 2.352.000 PLN,

b) Schneider Sp. z o.o. – obrót w wysokości 2.152.000 PLN,

c) Prima-Bud – obrót w wysokości 614.000 PLN,
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 3) w I-szym półroczu roku 2006:

 a) TIM S.A. – obrót w wysokości 2.856.000 PLN,

 b) Schneider Sp. z o.o. – obrót w wysokości 1.347.000 PLN,

 c) FEGA Poland Sp. z o.o. 795.000 PLN.

6.4.3.	 Uzależnienie	od	nowych	procesów

W opinii Emitenta, działalność Emitenta nie jest uzależniona od nowych procesów.

6.5.	 Założenia	wszelkich	oświadczeń	Emitenta	dotyczących	jego	pozycji	konkurencyjnej

Emitent zlecił dokonanie analizy sektora budowlanego firmie PMR Publications oraz analizy branżowej przed-
siębiorstw elektromontażowych firmie Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o.

Wykonane przez PMR Publications opracowanie pt. „Sektor budowlany w Polsce – Prognozy na lata 2007-
2009”, wykonane przez firmę Dun and Bradstreet Poland Sp. z o.o. opracowanie pt. „Analiza branżowa przed-
siębiorstw elektromontażowych – II edycja”, dane GUS oraz zebrane we własnym zakresie informacje na 
temat konkurencji były dla Emitenta bazą do określenia własnej pozycji konkurencyjnej.

7. Struktura organizacyjna

Emitent nie jest członkiem żadnej grupy kapitałowej.

8.	Środki	trwałe

8.1.	 Informacje	dotyczące	już	istniejących	lub	planowanych	znaczących	rzeczowych	 
aktywów	trwałych,	w	tym	dzierżawionych	nieruchomości	oraz	jakichkolwiek	obciążeń	
ustanowionych na tych aktywach

8.1.1.	 Rzeczowe	aktywa	trwałe	Emitenta

Tabela.	Aktywa	trwałe	na	koniec	lat	obrotowych	2003	–	2005	(dane	w	tys.	zł)

Aktywa 31.12.	2005 31.12.	2004 31.12.	2003 2005/2004 2004/2003

A.	Aktywa	trwałe 2 772 2 683 2	054 103% 131%
I. Wartości niematerialne i prawne 491 772 526 64% 147%
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 728 1 306 1 087 132% 120%
III. Należności długoterminowe 0 0 0 —- —-
IV. Inwestycje długoterminowe 196 161 161 122% 100%
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 444 280 80% 159%

Źródło: Emitent

Tabela.	Aktywa	trwałe	na	koniec	III	kwartału	2006	r.	i	III	kwartału	2005	r.	oraz	na	koniec	II	kwartału	2006	r.	i	II	
kwartału	2005	r.	(dane	w	tys.	zł)

Aktywa 30.09.	2006 30.09.	2005 30.06.	2006 30.06.	2005 30.09.2006/
30.09.2005

30.06.2006
30.06.2005

A.	Aktywa	trwałe 2	799 2	598 2	482 2	775 108% 89%
I. Wartości niematerialne i prawne 329 567 389 624 58% 62%

II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 099 1 367 1 713 1 460 154% 117%
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III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 	—— ——	
IV. Inwestycje długoterminowe 78 264 85 271 30% 31%
V. Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 293 400 295 420 73% 70%

Źródło: Emitent

Tabela.	Rzeczowe	aktywa	trwałe	na	koniec	lat	obrotowych	2003	–	2005	(dane	w	tys.	zł)

31.12.	2005 31.12.	2004 31.12.	2003 2005/2004 2004/2003

II.	Rzeczowe	aktywa	trwałe 1 728 1	306 1	087 132% 120%
1. Środki trwałe 1 714 1 304 1 084 131% 120%

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczy-
stego gruntu)  0 0 5 —- —-

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 584 741 919 79% 81%

c) urządzenia techniczne i maszyny 126 94 59 134% 159%
d) środki transportu 971 425 61 228% 697%
e) inne środki trwałe 33 44 40 75% 110%

2. Środki trwałe w budowie 14 2 3 700% 67%
3. Zaliczki na środki trwałe  0 0 0 —- —-

Źródło: Emitent

Tabela.	Rzeczowe	aktywa	trwałe	na	koniec	III	kwartału	2006	r.	i	III	kwartału	2005	r.	oraz	na	koniec	II	kwartału	
2006	r.	i	II	kwartału	2005	r.	(dane	w	tys.	zł)

30.09.	2006 30.09.	2005 30.06.	2006 30.06.	2005 30.09.2006/
30.09.2005

30.06.2006/
30.06.2005

II.	Rzeczowe	aktywa	trwałe 2	099 1 367 1 713 1	460 154% 117%
1. Środki trwałe 1 853 1 356 1 660 1 453 137% 114%

a) grunty (w tym prawo użytkowa-
nia wieczystego gruntu)  0 0 0 0 	—- —-	

b) budynki, lokale i obiekty	
inżynierii lądowej i wodnej 448 629 494 674 71% 73%

c) urządzenia techniczne	
i maszyny 365 100 294 123 365% 239%

d) środki transportu 979 599 817 622 163% 131%
e) inne środki trwałe 61 28 55 34 218% 162%

2. Środki trwałe w budowie 197 11 53 7 1791% 757%
3. Zaliczki na środki trwałe 49  0 0 0 	—- —-	

Źródło: Emitent

8.1.2.	 Opis	nieruchomości	Emitenta

Poniższa tabela przedstawia wykaz nieruchomości Emitenta.

l.p. Adres	oraz	nr	księgi	
wieczystej Powierzchnia Tytuł	prawny	Emitenta Uwagi

1.

Wrocław, 
ul. Stargardzka 8

KW 130907 prowadzo-
na przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Krzyków 
we Wrocławiu

Działka zabudowana 
nr 4/58 o powierzchni 
1, 5379 ha

Użytkowanie wieczyste 
gruntu oraz własność bu-
dynku

Hipoteka łączna (również na 
nieruchomości wskazanej w pkt 
2) umowna kaucyjna do kwoty 
3.000.000 PLN, ustanowiona 
na rzecz ING Banku Śląskiego 
S.A. z siedzibą w Katowicach 
(Centrum Bankowości Korpo-
racyjnej we Wrocławiu).
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2.

Wrocław, 
ul. Stargardzka 8

KW 133049 prowadzo-
na przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Krzyków 
we Wrocławiu

Działki niezabudowane 
o nr 3/6	
i 4/23 o powierzchni 0, 
1312 ha

Użytkowanie wieczyste 
gruntu 

Hipoteka łączna (również na 
nieruchomości wskazanej w pkt 
1) umowna kaucyjna do kwoty 
3.000.000 PLN, ustanowiona 
na rzecz ING Banku Śląskiego 
S.A. z siedzibą w Katowicach 
(Centrum Bankowości Korpo-
racyjnej we Wrocławiu).

8.1.3.	 Opis	planów	inwestycyjnych	Emitenta	w	środki	trwałe

Tabela.	Plan	wydatków	inwestycyjnych	(dane	w	tys.	zł)
Nazwa	środka	trwałego Plan wydatków inwestycyjnych

Maszyny	i	urządzenia	ogólnego	zastosowania 1	835	
Środki	transportu 1	340
Pozostałe	środki	trwałe	 130
Budynki i budowle 5	000
Inwestycje	w	środki	trwałe	ogółem 8	305

Spółka w roku 2007 planuje ponieść wydatki inwestycyjne na środki trwałe w wysokości ok. 8,3 mln zł.

8.2.	 Opis	zagadnień	i	wymogów	związanych	z	ochroną	środowiska,	które	mogą	mieć	
wpływ	na	wykorzystanie	przez	Emitenta	rzeczowych	aktywów	trwałych

Działalność Emitenta nie powoduje powstania obowiązków i wymogów związanych z ochroną środowiska.

9.	 Przegląd	sytuacji	operacyjnej	i	finansowej

Podstawą oceny sytuacji finansowej operacyjnej i finansowej zarządzania zasobami finansowymi Emitenta 
były sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości za lata 2003 – 2005 
oraz I poł. 2006 r.
Wymienione powyżej sprawozdania znajdujące się w Prospekcie zostały zbadane przez niezależnych bie-
głych rewidentów.

9.1.	 Sytuacja	finansowa	Emitenta

9.1.1.	 Aktywa	Emitenta

Struktura aktywów na przestrzeni lat 2003 – 2005 jest porównywalna. Około 20% aktywów stanowią aktywa 
trwałe, natomiast 80% aktywa obrotowe. Najistotniejszą pozycję w aktywach trwałych stanowią rzeczowe akty-
wa trwałe, których udział w strukturze aktywów na przestrzeni lat 2003-2005 jest praktycznie niezmienny i wy-
nosi 10-11%. Wynika to z realizowanej przez spółkę polityki inwestycyjnej, w której główny nacisk położony był 
na inwestycje polegające przede wszystkim na odnowieniu i rozbudowie floty transportowej, sprzętu kompu-
terowego oraz zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań realizacyjnych i handlowych. 
Stąd też przy wzroście sumy bilansowej w roku 2004 o 29% w stosunku do roku 2003 oraz w roku 2005 o 22% 
w stosunku do roku 2004 udział rzeczowych aktywów trwałych pozostał praktycznie na niezmienionym pozio-
mie. Drugą pod względem istotności pozycją w aktywach trwałych są wartości niematerialne i prawne. Wartość 
tej pozycji bilansowej ulega w latach 2003-2005 nieznacznym wahaniom, co powoduje iż jej udział w aktywach 
ogółem wynosi od 3-6%. Na wartość tej pozycji miały wpływ przede wszystkim inwestycje związane z wdroże-
niem nowych produktów tj. zakup licencji oraz przyjęcie zakończonych prac badawczo rozwojowych.
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Najistotniejszą pozycją w aktywach obrotowych są należności krótkoterminowe, których udział w aktywach 
w latach 2003-2005 waha się od 44% do 63%. Decydujący wpływ na wielkość tej pozycji mają należności 
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Wzrost udziału tej pozycji bilansowej w aktywach ogółem w latach 
2003-2005 jest wynikiem zwiększających się przychodów ze sprzedaży oraz terminów regulowania należno-
ści przez klientów spółki. Wyjątek stanowi rok 2004, gdzie udział należności krótkoterminowych w aktywach 
wynosi jedynie 44%.Zasadniczym powodem tak niskiego udziału należności krótkoterminowych w aktywach 
ogółem w porównaniu z innymi latami była wcześniejsza zapłata należności przez klientów spółki. Znalazło 
to odzwierciedlenie w pozycji inwestycje krótkoterminowe powodując wzrost udziału tej pozycji w aktywach 
ogółem w roku 2004 do 25%, w porównaniu z udziałem na poziomie 5-6% w latach 2003 i 2005.

Istotny wpływ na strukturę aktywów w latach 2003-2005 ma również pozycja zapasy. Jej udział w aktywach 
waha się od 10%-16%. Wartość tej pozycji kształtowana jest głównie przez wielkość produkcji w toku oraz 
wartość zapasów materiałów, która w latach 2003-2005 kształtowała się praktycznie na tym samym poziomie 
i wynosiła około 450 tys. zł. Wielkość produkcji w toku zależy przede wszystkim od warunków na jakich podpi-
sane zostały umowy z klientami, a w szczególności od zasad rozliczeń oraz terminów realizacji.

Kolejną pozycją aktywów, której udział wynosi od 1%-6% są krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. De-
cydujący wpływ na wartość tej pozycji w roku 2003 miały koszty prac badawczo rozwojowych 464 tys. zł. nato-
miast w roku 2005 wycena produkcji nie zafakturowanej dotyczącej kontraktów długoterminowych 430 tys. zł.

Tabela.	Struktura	wybranych	pozycji	bilansu	–	aktywa	(w	tys.	zł)
2005 % 2004 % 2003 %

Aktywa	trwałe,	w	tym 2 772 17% 2 683 20% 2	054 20%
Wartości niematerialne i prawne 491 3% 772 6% 526 5%
Rzeczowe aktywa trwałe 1 728 11% 1 306 10% 1 087 11%
Inwestycje długoterminowe 196 1% 161 1% 161 1%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 357 2% 444 3% 280 3%
Aktywa	obrotowe,	w	tym 13 286 83% 10	455 80% 8	103 80%
Zapasy 2 105 13% 1 294 10% 1	641 16%
Należności krótkoterminowe 10 128 63% 5 785 44% 5 335 52%
Inwestycje krótkoterminowe 364 2% 3 233 25% 560 6%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 689 5% 143 1% 567 6%
Aktywa razem 16	058 100% 13 138 100% 10	157 100%

Źródło: Emitent

Nieco inaczej kształtuje się struktura aktywów w sprawozdaniach śródrocznych sporządzonych na dzień 
30.06.2005 r., 30.09.2005 r., 30.06.2006 r. oraz 30.09.2006 r., gdzie zauważalny jest systematyczny wzrost 
udziału aktywów obrotowych w aktywach począwszy od 77% na dzień 30.06.2005 r. do 89% na dzień 
30.09.2006 r. Powodem wzrostu udziału aktywów obrotowych w wymienionych powyżej okresach był dyna-
miczny wzrost wartości należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług spowodowany wzrostem przy-
chodów ze sprzedaży, a także zwiększenie poziomu produkcji w toku, na co wpływ miało znaczące zwięk-
szenie wartości kontraktów w trakcie realizacji oraz wzrost krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych 
wynikający głównie z wyceny produkcji nie zafakturowanej dotyczącej kontraktów długoterminowych.

Wartość aktywów trwałych zaprezentowana w sprawozdaniach śródrocznych nie ulegała istotnym zmianom 
przyjmując wartości pomiędzy 2 482 tys. zł a 2 799 tys. zł., co spowodowało spadek udziału aktywów trwałych 
w aktywach z 23% na dzień 30.06.2005 do 11% na dzień 30.09.2006 r.

Tabela.	Struktura	wybranych	pozycji	bilansu	–	aktywa	(w	tys.	zł)
30.09.2006 % 30.09.2005 % 30.06.2006 % 30.06.2005 %

Aktywa	trwałe,	w	tym 2	799 11% 2	598 16% 2	482 14% 2	775 23%

Wartości niematerialne i prawne 329 1% 567 3% 389 2% 624 5%

Rzeczowe aktywa trwałe 2 099 9% 1 367 8% 1 713 10% 1 460 12%

Inwestycje długoterminowe 78 0% 264 2% 85 0% 271 2%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293 1% 400 3% 295 2% 420 4%

Aktywa	obrotowe,	w	tym 22 138 89% 14	097 84% 15	252 86% 9	012 77%

Zapasy 4 014 16% 2 856 17% 3 308 19% 2 305 20%

Należności krótkoterminowe 16 045 64% 10 237 61% 10 329 58% 5 587 47%
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Inwestycje krótkoterminowe 349 2% 830 5% 89 0% 946 8%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 730 7% 174 1% 1	526 9% 174 2%

Aktywa razem 24	937 100% 16	695 100% 17	734 100% 11 787 100%

Źródło: Emitent

Tabela.	Dynamika	Aktywów	(w	tys.	zł)

2005 2004 2003 Dynamika 
2005/2004

Dynamika 
2004/2003

Aktywa trwałe 2 772 2 683 2 054 103% 131%
Aktywa obrotowe 13 286 10 455 8 103 127% 129%
Aktywa razem 16	058 13 138 10	157 122% 129%

Źródło: Emitent

Tabela.	Dynamika	Aktywów	(w	tys.	zł)

30.09.	2006 30.09.	2005 30.06.	2006 30.06.	2005
Dynamika 
30.09.2006/
30.09.2005

Dynamika 
30.06.2006/
30.06.2005

Aktywa trwałe 2 799 2 598 2 482 2 775 108% 89%

Aktywa obrotowe 22 138 14 097 15	252 9 012 157% 169%

Aktywa razem 24	937 16	695 17	734 11 787 149% 150%

Źródło: Emitent

9.1.2.	 Pasywa	Emitenta

Struktura pasywów w latach 2003-2005 jest porównywalna. Udział kapitału własnego w pasywach utrzymuje 
się na poziomie 40%, natomiast udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania na poziomie 60%. Wynika to 
z faktu, iż w wyżej wymienionym okresie zarówno wartość pozycji kapitał własny jak i wartość pozycji zo-
bowiązania i rezerwy na zobowiązania charakteryzowały się porównywalną dynamiką wzrostu. Na zmianę 
wielkości kapitału własnego miały wpływ przede wszystkim zysk netto w latach 2004 i 2005 oraz strata ponie-
siona w roku 2003, która w latach 2004 i 2005 widniała w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych. W roku 2005 
na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została pokryta część straty w wysokości 1 677 690, 
50 zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie wielkości kapitału własnego w latach 2003-2005 
były przeprowadzone transakcje zakupu akcji własnych celem ich umorzenia, a następnie ich umorzenie.

Spółka zakupiła w roku 2002 i 2003 łącznie 1 293 667 akcji za kwotę 1 811 133, 80 zł., w roku 2004 500 000 
akcji za kwotę 800 tys. zł. oraz w roku 2005 kolejne 500 000 akcji za kwotę 800 tys. zł. co zostało ujęte w po-
zycji udziały (akcje) własne wielkość ujemna. Akcje zakupione w roku 2002 i 2003 zostały umorzone w roku 
2003 powodując obniżenie kapitału podstawowego do kwoty 6 206 tys. zł na koniec roku 2003. Akcje zakupio-
ne w roku 2004 zostały umorzone w roku 2005 powodując obniżenie kapitału podstawowego do kwoty 5.706 
tys. zł na koniec roku 2005, natomiast akcje zakupione w roku 2005 zostały umorzone w roku 2006. Różnica 
w wysokości 517 466, 80 zł. między ceną nabycia 1 293 667 akcji umorzonych w roku 2003 a ich wartością 
nominalną oraz w wysokości 300.000 zł. między ceną nabycia 500 000 akcji umorzonych w roku 2005 a ich 
wartością nominalną została pokryta z kapitału rezerwowego. 

Decydujący wpływ na wielkość zobowiązań i rezerw na zobowiązania w latach 2003-2005 miał wzrost zobo-
wiązań krótkoterminowych, a w szczególności zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług, których 
wartość w roku 2003 wynosiła 3 494 tys. zł, w roku 2004 5 085 tys. zł a w roku 2005 5 941 tys. zł. Wzrost 
wielkości tej pozycji spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem obrotów z dostawcami w związku 
z rosnącymi przychodami ze sprzedaży spółki. Istotny wpływ na wielkość zobowiązań krótkoterminowych w la-
tach 2003-2005 miały również zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, których 
wartość w roku 2003 wynosiła 433 tys. zł, w roku 2004 1 337 tys. zł. a w roku 2005 1 517 tys. zł. i obejmowała 
zobowiązania z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie 
społeczne. Ponadto w roku 2003 istotny wpływ na wielkość zobowiązań krótkoterminowych miały zaciągnięte 
kredyty bankowe w wysokości 1 280 tys. zł. W latach 2004 i 2005 wpływ kredytów bankowych nie był już tak 
istotny jak w roku 2003.
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Tabela.	Struktura	wybranych	pozycji	bilansu	–	pasywa	(w	tys.	zł)

2005 % 2004 % 2003 %
Kapitał	własny 6 626 41% 5	222 40% 4	153 41%
Kapitał podstawowy 5 706 36% 6 206 47% 6 206 61%
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) -800 -5% -800 -6% 0 0%
Kapitał zapasowy 0 0% 243 2% 243 3%
Pozostałe kapitały rezerwowe 321 2% 321 3% 321 3%
Zysk (strata) z lat ubiegłych -805 -5% -2 617 -20% 0 0%
Zysk (strata) netto 2 204 14% 1 869 14% -2 617 -26%
Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 9	432 59% 7	916 60% 6	004 59%
Rezerwy na zobowiązania 384 3% 261 2% 134 1%
Zobowiązania długoterminowe 515 3% 201 2% 400 4%
Zobowiązania krótkoterminowe 8 499 53% 7 419 56% 5 470 54%
Rozliczenia międzyokresowe 34 0% 35 0% 0 0%
Pasywa razem 16	058 100% 13 138 100% 10	157 100%

Źródło: Emitent

Tabela.	Dynamika	Pasywów	(w	tys.	zł)

2005 2004 2003 Dynamika 
2005/2004

Dynamika 
2004/2003

Kapitał	(fundusz)	własny 6 626 5	222 4	153 127% 126%
Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 9	432 7	916 6	004 119% 132%
Pasywa razem 16	058 13 138 10	157 122% 129%

Źródło: Emitent

W sprawozdaniach śródrocznych widać tendencję zmniejszania się udziału kapitału własnego w pasywach 
z 46% na dzień 30.06.2005 r. do 29% na dzień 30.09.2006 r. Taki stan wynika przede wszystkim z mniejszej 
dynamiki wzrostu kapitału własnego w porównaniu ze wzrostem zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Na 
wielkość kapitału własnego w roku 2006 istotny wpływ miała wypłata dywidendy w wysokości 1 302 tys. zł. 
Ponadto w roku 2006 dokonano umorzenia 500 000 akcji zakupionych celem umorzenia powodując obniżenie 
kapitału podstawowego do kwoty 5 206 tys. zł. co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 
30.09.2006 r. Różnica w wysokości 300.000 zł między ceną nabycia 500 000 akcji a ich wartością nominalną 
została pokryta z kapitału rezerwowego. W roku 2006 na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
została pokryta pozostała część straty z roku 2003 w wysokości 805 tys. zł. Tym samym pozycja zysk (strata) 
z lat ubiegłych na dzień 30.09.2006 r. wykazuje wartość zero.

W analizowanym okresie miały miejsce istotne wzrosty w pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, spo-
wodowane głównie zwiększającą się wartością pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, 
która na dzień 30.06.2005 r. wynosiła 3 221 tys. zł., na dzień 30.09.2005 r. 5 098 tys. zł., na dzień 30.06.2006 r. 
5 975 tys. zł. oraz na dzień 30.09.2006 r. 9 444 tys. zł. Ponadto istotny wpływ na wielkość zobowiązań i rezerw na 
zobowiązania miały zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których wykorzystanie było zdecydowanie więk-
sze w III kwartale niż w II kwartale i wynosiło na dzień 30.06.2005 r. 1 365 tys. zł., na dzień 30.09.2005 r. 2 897 
tys. zł., na dzień 30.06.2006 r. 1 651 tys. zł. oraz na dzień 30.09.2006 r. 4 059 tys. zł. Istotną pozycją w zobo-
wiązaniach i rezerwach na zobowiązania były także zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubez-
pieczeń i innych świadczeń których wartość na dzień 30.06.2005 r. wynosiła 580 tys. zł., na dzień 30.09.2005 r. 
1 556 tys. zł., na dzień 30.06.2006 r. 1 420 tys. zł. oraz na dzień 30.09.2006 r. 1 749 tys. zł.

Podstawową przyczyną tak wysokiej dynamiki zobowiązań i rezerw na zobowiązania był wzrost przychodów 
ze sprzedaży spółki, którego konsekwencją był wzrost obrotów z dostawcami i systematyczne zwiększanie się 
wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodował także zwiększanie 
się aktywów obrotowych spółki, co w konsekwencji spowodowało konieczność zwiększenia zaangażowania 
kredytowego.

Tabela.	Struktura	wybranych	pozycji	bilansu	–	pasywa	(w	tys.	zł)
30.09.2006 % 30.09.2005 % 30.06.2006 % 30.06.2005 %

Kapitał	własny 7	299 29% 5	897 35% 6 268 35% 5	409 46%
Kapitał podstawowy 5 206 21% 5 706 34% 5 706 32% 6 206 53%
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Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0% -800 -5% -800 -4% -800 -7%
Kapitał zapasowy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 119 0% 322 2% 418 2% 621 5%
Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0% -805 -5% 0 0% -805 -7%
Zysk (strata) netto 1 974 8% 1 474 9% 944 5% 187 2%
Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 17 638 71% 10	798 65% 11	466 65% 6 378 54%
Rezerwy na zobowiązania 380 2% 144 1% 290 2% 26 0%
Zobowiązania długoterminowe 516 2% 293 2% 379 2% 316 3%
Zobowiązania krótkoterminowe 16 712 67% 10 334 62% 10 760 61% 6 007 51%
Rozliczenia międzyokresowe 30 0% 27 0% 37 0% 29 0%
Pasywa razem 24	937 100% 16	695 100% 17	734 100% 11 787 100%

Źródło: Emitent

Tabela. Dynamika Pasywów

30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005
Dynamika
30.09.2006/
30.09.2005

Dynamika
30.06.2006/
30.06.2005

Kapitał	(fundusz)	własny 7	299 5	897 6 268 5	409 124% 116%

Zobowiązania	i	rezerwy 
na	zobowiązania 17 638 10	798 11	466 6 378 163% 180%

Pasywa razem 24	937 16	695 17	734 11 787 149% 150%
Źródło: Emitent

9.1.3.	 Analiza	wskaźników	efektywności	zarządzania	majątkiem

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) w roku 2005 i 2004 utrzymuje się na porównywalnym poziomie osiągając 
w roku 2005 13,7%, a w roku 2004 14,2%. Nieznaczny spadek tego wskaźnika w roku 2005 w stosunku do 
roku 2004 wynika z nieco mniejszej dynamiki zysku netto 2005/2004, która wyniosła 118% w stosunku do 
dynamiki aktywów 2005/2004, która wyniosła 122%, a spowodowana była dynamicznym wzrostem należno-
ści krótkoterminowych oraz zapasów na koniec roku 2005. Mimo wzrostu rentowności sprzedaży netto z 6% 
w 2004 r. do 6,3% w 2005 r. dynamika wzrostu aktywów spowodowała nieznaczny spadek stopy zwrotu z akty-
wów w roku 2005 w stosunku do roku 2004. W roku 2003 z powodu zanotowanej przez spółkę straty wskaźnik 
stopy zwrotu z aktywów wyniósł -25,8%.

Wskaźniki stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE) mają w latach 2005 i 2004 porównywalny poziom i wyno-
szą w roku 2004 35,8% oraz 33,3% w roku 2005.

Nieznaczny spadek tego wskaźnika w roku 2005 w stosunku do roku 2004 jest wynikiem większej dynamiki 
kapitału własnego 2005/2004 wynoszącej 127% od dynamiki zysku netto 2005/2004 wynoszącej 118%. Tak 
wysoka dynamika kapitału własnego wynika z faktu, iż 100% zysku z roku 2004 zostało przeznaczone na po-
krycie straty oraz zasilenie kapitałów spółki (zapasowego i rezerwowego). W roku 2003 z uwagi na poniesioną 
stratę stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) ma wartość ujemną i wynosi -63%.

Tabela.	Wskaźniki	efektywności	zarządzania	majątkiem
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 13,7% 14,2% -25,8%
Stopa	zwrotu	z	kapitału	własnego	(ROE) 33,3% 35,8% -63,0%

Wskaźniki rentowności w I półroczu roku 2006 są wyższe od wskaźników uzyskanych w analogicznym okresie 
roku 2005. Spowodowane jest to głównie faktem, iż w I półroczu roku 2006 Spółka uzyskała znacznie wyższe 
przychody ze sprzedaży (dynamika 263%) oraz zysk netto (dynamika 505%) niż w I połowie roku 2005. Z kolei 
po trzech kwartałach roku 2006 i 2005 wskaźniki kształtują się na porównywalnym poziomie.

Należy jednak zaznaczyć, iż wskaźniki obliczone dla okresów śródrocznych są nieporównywalne ze wskaź-
nikami wyliczonymi dla okresów rocznych. Wynika to ze sposobu ich wyliczania tj. dla okresów śródrocznych 
przyjęto zysk netto dotyczący każdego z tych okresów, który z natury rzeczy jest dużo niższy od zysku roczne-
go i powoduje, że wskaźniki efektywności śródroczne są zdecydowanie niższe od wskaźników rocznych.
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Tabela.	Wskaźniki	efektywności	zarządzania	majątkiem
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Rentowność	aktywów 7,9% 8,8% 5,3% 1,6%
Rentowność	kapitału	własnego 27,0% 25,0% 15,1% 3,5%

Algorytm wyliczenia wskaźników rentowności majątku
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = zysk (strata) netto/kapitał własny;
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) = zysk (strata) netto/aktywa

9.1.4.	 Analiza	wskaźników	płynności

Wskaźniki płynności I stopnia w latach 2003-2005 przyjmują wartości w przedziale od 1,41 do 1,56 i mieszczą 
się w granicach przyjętych norm. Wielkość wskaźników potwierdza, iż majątek obrotowy jest wyższy od zo-
bowiązań krótkoterminowych o 41% do 56% i pozwala sfinansować w pełni zobowiązania krótkoterminowe. 
Z kolei wskaźniki płynności II stopnia w latach 2003-2005 przyjmujące wartości zdecydowanie powyżej 1 
potwierdzają, iż spółka posiada płynne aktywa w postaci należności krótkoterminowych oraz środków pienięż-
nych pozwalające na pokrycie zobowiązań krótkoterminowych. Wartości wymienionych powyżej wskaźników 
potwierdzają, iż z jednej strony Spółka nie ma problemów z regulowaniem zobowiązań, natomiast z drugiej 
strony nie posiada objawów nadpłynności tj. efektywnie wykorzystuje kapitał własny.

Tabela.	Wskaźniki	płynności
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Wskaźnik	płynności	I	stopnia 1,56 1,41 1,48
Wskaźnik	płynności	II	stopnia 1,32 1,23 1,18

Wskaźniki płynności w okresach śródrocznych przyjmują wartości na porównywalnym poziomie tj. Wskaźnik 
płynności I stopnia od 1,32–1,5 oraz wskaźnik płynności II stopnia pomiędzy 1,08–1,12 co potwierdza, iż 
Spółka nie posiada problemów z regulowaniem zobowiązań.

Tabela.	Wskaźniki	płynności
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Wskaźnik	płynności	I	stopnia 1,32 1,36 1,42 1,50
Wskaźnik	płynności	II	stopnia 1,08 1,09 1,11 1,12

Algorytm wyliczenia wskaźników płynności
Wskaźnik płynności I stopnia = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności II stopnia = (aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe

9.1.5.	 Analiza	wskaźników	rotacji

Z uwagi na dużą sezonowość sprzedaży do wyliczenia wskaźników rotacji przyjęto średni stan wyliczony jako 
średnia arytmetyczna z wartości poszczególnych pozycji bilansowych na koniec każdego kwartału w badanym 
roku. Takie podejście pozwoliło ograniczyć wpływ sezonowości sprzedaży na wartość przedstawionych w ni-
niejszym punkcie wskaźników. Istotny wpływ na wartość wskaźników rotacji należności ma przyjęty w branży 
sposób fakturowania, zgodnie z którym większość sprzedaży jest fakturowana w ostatnim dniu miesiąca. 
Powoduje to, iż poziom należności w tych dniach jest zwykle dużo wyższy od średniego poziomu należności 
w pozostałych dniach. Stąd też wskaźniki rotacji wyliczone w oparciu o dane na koniec kwartałów będą wyż-
sze od wskaźników, które zostałyby wyliczone w oparciu np. o średnioroczny stan należności z każdego dnia. 
W latach 2003 i 2005 wskaźniki rotacji należności i zobowiązań są na porównywalnym poziomie co potwier-
dza, iż spółka finansuje należności zobowiązaniami. Wyjątek stanowi rok 2004, gdzie dzięki wcześniejszemu 
spływowi należności głównie na koniec roku wskaźnik rotacji osiągnął wartość 57 dni. Należy zwrócić także 
uwagę, iż zarówno wskaźniki rotacji należności jak i zobowiązań wykazują tendencję spadkową. Szczegól-
nie widoczna jest tendencja spadkowa wskaźnika rotacji zobowiązań krótkoterminowych, która wynika m.in. 
z wcześniejszego regulowania zobowiązań przez Spółkę na rzecz dostawców w zamian za uzyskiwane skonto 
z tytułu wcześniejszej zapłaty.

Wskaźniki rotacji zapasów materiałów są na niskim poziomie i wykazują tendencję spadkową co jest charakte-
rystyczne dla przedsiębiorstw działających na tym segmencie rynku. Wynika to z faktu, iż większość zakupów 
dokonywana jest bezpośrednio na potrzeby realizowanych przedsięwzięć, stąd też zapasy materiałów w ma-
gazynie są stosunkowo niewielkie. Ponadto stan zapasów magazynowych jest okresowo badany pod kątem 
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możliwości wykorzystania ich do produkcji, co w konsekwencji powoduje, że na materiały nie wykazujące 
ruchu dokonywane są odpisy aktualizujące zgodnie z zasadami przyjętymi przez Emitenta. Również tendencję 
spadkową w latach 2003-2005 odnotowuje wskaźnik rotacji zapasów ogółem. Decydujący wpływ na wartość 
tego wskaźnika ma wielkość produkcji w toku oraz wielkość zapasów materiałów. Z uwagi na fakt iż wzrost 
wartości zapasów ogółem w latach 2003-2005 wykazywał niższą dynamikę niż wzrost sprzedaży wskaźnik ten 
wykazuje w latach 2003-2005 tendencję spadkową.

Tabela.	Wskaźniki	aktywności	(w	dniach)	Emitenta
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Rotacja należności 70 57 106
Rotacja zobowiązań ogółem 71 70 100
Rotacja zobowiązań krótkoterminowych 63 68 93
Rotacja zapasów (tylko materiały) 5 6 13
Rotacja zapasów ogółem 22 23 46

Algorytm wyliczenia wskaźników aktywności
Wskaźnik rotacji należności = średni stan należności krótkoterminowych z czterech kwartałów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem = średni stan zobowiązań ogółem z czterech kwartałów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych = średni stan zobowiązań krótkoterminowych z czterech kwartałów/sprzedaż netto × 
liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji materiałów = średni stan materiałów z czterech kwartałów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zapasów = średni stan zapasów z czterech kwartałów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie

Wskaźniki rotacji wyliczone na podstawie sprawozdań śródrocznych przyjmują porównywalne wartości. Wy-
jątek stanowią wskaźniki wyliczone na dzień 30.06.2005 r., które są wyższe w porównaniu ze wskaźnikami 
dotyczącymi pozostałych okresów. Powodem tego było uzyskanie przez spółkę znacznej części przychodów 
pierwszego półrocza w miesiącu czerwcu powodując tym samym wzrost należności i zobowiązań. Ponadto 
w analizowanych okresie wskaźniki rotacji należności są nieco niższe od wskaźników rotacji zobowiązań co 
potwierdza, iż spółka finansuje należności zobowiązaniami.

Tabela.	Wskaźniki	aktywności	(w	dniach)	Emitenta
 30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Rotacja należności 77 78 78 90
Rotacja zobowiązań ogółem 80 83 79 99
Rotacja zobowiązań krótkoterminowych 75 74 72 85
Rotacja zapasów (materiały) 4 7 6 12
Rotacja zapasów ogółem 22 30 26 48

Algorytm wyliczenia wskaźników aktywności
Wskaźnik rotacji należności = średni stan należności krótkoterminowych/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zobowiązań ogółem = średni stan zobowiązań ogółem/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych = średni stan zobowiązań krótkoterminowych/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji materiałów = średni stan materiałów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie
Wskaźnik rotacji zapasów = średni stan zapasów/sprzedaż netto × liczba dni w badanym okresie

Średnie stany poszczególnych pozycji bilansowych wyliczono jako iloraz sumy wartości tych pozycji na koniec każdego 
kwartału analizowanego okresu oraz liczby kwartałów w tym okresie

9.2.	Wynik	operacyjny
W latach 2004 i 2005 spółka systematycznie zwiększała wartość przychodów ze sprzedaży. Ponadto spółka 
konsekwentnie realizowała strategię dzięki, której uzyskiwała coraz wyższą rentowność sprzedaży. W la-
tach 2004-2005 r. Emitent pozyskiwał kontrakty o poziomie rentowności pozwalającym realizować cel stra-
tegiczny spółki dążąc jednocześnie do dywersyfikacji produktów i klientów. Realizacja powyższej strategii 
pozwoliła w latach 2004-2005 osiągnąć dużo wyższą dynamikę zysku brutto ze sprzedaży w porównaniu 
z dynamiką przychodów ze sprzedaży w tym okresie. Odmienny od roku 2004 i 2005 był pod względem 
osiągniętych przez spółkę wyników finansowych rok 2003, w którym spółka odnotowała najniższą sprzedaż 
w okresie 2003-2005 oraz z uwagi na niską rentowność realizowanych kontraktów uzyskała najniższy zysk 
brutto ze sprzedaży.
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Istotny wpływ na wynik spółki w latach 2003-2005 miały także koszty sprzedaży oraz koszty zarządu. Dzięki 
wprowadzonym systemom wynagradzania koszty sprzedaży są skorelowane ze sprzedażą oraz marżą. Takie 
podejście sprawia, iż w przypadku wzrostu sprzedaży i marży rosną koszty sprzedaży, natomiast w przypadku 
ich spadku również zmniejszają się koszty sprzedaży. Z kolei koszty zarządu dzięki wprowadzonym systemom 
wynagradzania w części są skorelowane z wynikami firmy. W związku z powyższym wzrost kosztów sprzeda-
ży i zarządu wynika m.in. z uzyskiwanych przez Emitenta wyników finansowych.

Ponadto znaczący wpływ na zysk (stratę) z działalności operacyjnej w latach 2003-2005 miały pozostałe przy-
chody i koszty operacyjne. Wielkość pozostałych przychodów operacyjnych kształtowana była przede wszyst-
kim przez wartość otrzymanych przez Emitenta bonusów od dostawców z tytułu zrealizowanych obrotów, 
rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych oraz odsprzedaż usług. Z kolei wartość kosztów operacyjnych wynikała 
przede wszystkim z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz kosztów odsprzedanych usług. W roku 
2003 aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w wysokości 2.855 tys. zł. miała była decydujący wpływ na 
poniesioną stratę z działalności operacyjnej. Tak wysoki poziom aktualizacji aktywów niefinansowych w roku 
2003 był wynikiem dokonania odpisów na należności oraz zapasy. Ponadto należy także zwrócić uwagę na 
wielkość podatku dochodowego która w latach 2004 i 2005 jest nieco niższa, co wynika z faktu rozliczania strat 
z lat poprzednich w wysokości 706 tys. zł. w każdym roku. Jest to szczególnie widoczne w roku 2004.

Tabela.	Podstawowe	dane	rachunku	zysków	i	strat	(w	tys.	zł)
2005 2004 2003

Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	i	materiałów 35	225 31	047 19	498
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29 585 26 940 17 876
Zysk	(strata)	brutto	ze	sprzedaży 5	640 4	107 1 622
Koszty sprzedaży 1 629 1 037 646
Koszty ogólnego zarządu 1 753 1 203 1	145
Zysk	(strata)	na	sprzedaży 2	258 1 867 -169
Pozostałe przychody operacyjne 928 690 661
Pozostałe koszty operacyjne 398 412 2 963
Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 2 788 2	145 -2	471
Przychody finansowe 136 194 124
Koszty finansowe 174 171 492
Zysk (strata) brutto 2	750 2 168 -2	839
Podatek dochodowy 546 299 -222
Zysk (strata) netto 2	204 1	869 -2 617

Źródło: Emitent

Tabela.	Podstawowe	dane	rachunku	zysków	i	strat	(w	tys.	zł)
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	i	materiałów 39	021 20	324 19	858 7	543
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 33 841 16 968 17 275 6	442
Zysk	(strata)	brutto	ze	sprzedaży 5	180 3	356 2	583 1	101
Koszty sprzedaży 1 498 544 766 346
Koszty ogólnego zarządu 1 571 1 140 926 669
Zysk	(strata)	na	sprzedaży 2 111 1 672 891 86
Pozostałe przychody operacyjne 647 334 499 277
Pozostałe koszty operacyjne 179 201 140 129
Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej 2	579 1	805 1	250 234
Przychody finansowe 10 25 10 19
Koszty finansowe 169 93 83 66
Zysk (strata) brutto 2	420 1 737 1 177 187
Podatek dochodowy 446 263 227  0
Zysk (strata) netto 1	974 1	474 944 187

Źródło: Emitent
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W sprawozdaniach śródrocznych spółki sporządzonych na dzień 30.06.2005 r., 30.09.2005 r., 30.06.2006 r., 
30.09.2006 r., widoczna jest kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży. Na dzień 30.09.2006 r. przychody 
ze sprzedaży były o 92% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego a zysk brutto ze sprzedaży był 
wyższy o 54%, natomiast na dzień 30.06.2006 r. przychody ze sprzedaży były o 163% wyższe niż w analogicz-
nym okresie roku ubiegłego a zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o 135%. Przyczyną tak znacznego wzrostu 
sprzedaży w analizowanych okresach była m.in. przyjęta przez spółkę strategia na okres wzrostu, dzięki której 
Spółka może czerpać korzyści z obserwowanego ożywienia, przede wszystkim na rynku budownictwa. Waż-
nym elementem wpływającym na wzrost sprzedaży jest fakt, iż Spółka obecna jest na wielu rynkach, co przy 
globalnym wzroście pozwala osiągnąć ponadprzeciętny przyrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. 
Ponadto Spółka oferuje produkty, które są realizowane w bardzo dobrym standardzie i są do siebie komple-
mentarne, a w połączeniu tworzą pewną całość, co skutkuje możliwością sprzedaży wielu grup produktów na 
jednym projekcie.

Istotny wpływ na wynik Emitenta miały przychody operacyjne w skład których wchodziły uzyskane przez Emi-
tenta bonusy od dostawców z tytułu zrealizowanych obrotów, rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych oraz od-
sprzedaż usług.
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Porównanie wyników finansowych, kosztów i przychodów osiagniętych przez ELEKTROTIM S.A.  
w latach 2003 - 2005                                           

Wykonanie na dzień 31.12.2003 [tys. PLN]
Wykonanie na dzień 31.12.2004 [tys. PLN]
Wykonanie na dzień 31.12.2005 [tys. PLN]
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W latach 2004 i 2005 wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży zauważalny jest także systematyczny wzrost 
wskaźników rentowności zarówno na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, zysku brutto oraz zysku netto.

Wzrost rentowności Emitent uzyskał dzięki przyjętej strategii zakładającej m.in. pozyskiwanie kontraktów o po-
ziomie rentowności pozwalającym realizować cel strategiczny spółki dążąc jednocześnie do dywersyfikacji 
produktów i klientów. Wskaźniki rentowności sprzedaży wykazują nieco wyższą dynamikę wzrostu niż wskaź-
niki rentowności sprzedaży brutto oraz netto. Spowodowane to jest głównie nieco wyższą dynamiką kosztów 
sprzedaży w analizowanym okresie, a w przypadku wskaźnika rentowności sprzedaży netto również wyższym 
obciążeniem podatkowym, co wynika z rozliczania straty z lat ubiegłych.

Tabela.	Wskaźniki	rentowności
Wyszczególnione 2005 2004 2003
Rentowność	sprzedaży	 16,	0% 13,	2% 8,	3%
Rentowność	EBITDA 10,	8% 8,	8% -9,	2%
Rentowność	zysku	operacyjnego 7,	9% 6,	9% -12,	7%
Rentowność	sprzedaży	brutto 7,	8% 7,	0% -14,	6%
Rentowność	sprzedaży	netto 6,	3% 6,	0% -13,	4%
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Wskaźniki rentowności wyliczone dla okresów śródrocznych charakteryzują się dość dużą zmiennością. 
Szczególnie zauważalne jest to w roku 2005, w trakcie którego widoczny jest ich dynamiczny wzrost. Wynika 
to głównie z sezonowości sprzedaży skutkującej uzyskiwaniem niższych przychodów ze sprzedaży w pierw-
szym półroczu, co przy konieczności ponoszenia kosztów stałych powoduje uzyskiwanie wskaźników ren-
towności zysku operacyjnego, sprzedaży brutto oraz netto na niższym poziomie nawet jeśli wskaźnik rentow-
ności sprzedaży przyjmuje zadowalające wartości. Z kolei po trzech kwartałach roku 2005 zauważalny jest 
dynamiczny wzrost tych wskaźników znacząco przewyższający wartości średnie w analizowanych okresach. 
W roku 2006 wskaźniki rentowności przyjmują porównywalne wartości. W I półroczu 2006 z uwagi na osiąg-
nięcie poziomu sprzedaży pozwalającego na pokrycie znacznej części kosztów stałych nie widać już efektu 
charakterystycznego dla I półrocza 2005, gdzie wskaźniki rentowności były na stosunkowo niskim poziomie. 
Pozwoliło to uzyskać poziom rentowności porównywalny do rentowności po trzech kwartałach 2006 r. Należy 
jednak zauważyć, iż wskaźniki rentowności wyliczane dla danych śródrocznych charakteryzują się z reguły 
niższym poziomem w stosunku do wskaźników wyliczonych na koniec roku z wyjątkiem szczególnego przy-
padku tj. wskaźników wyliczonych na dzień 30.09.2005 r. Wynika to głównie z faktu, iż w czwartym kwartale 
uzyskiwane jest około 40% rocznych przychodów ze sprzedaży.

Tabela.	Wskaźniki	rentowności
30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006 30.06.2005

Rentowność	sprzedaży	 13,	3% 16,	5% 13,	0% 14,	6%
Rentowność	EBITDA 9,	0% 12,	4% 9,	4% 3,	1%
Rentowność	zysku	operacyjnego 6,	6% 8,	9% 6,	3% 3,	1%
Rentowność	sprzedaży	brutto 6,	2% 8,	5% 5,	9% 2,	5%
Rentowność	sprzedaży	netto 5,	1% 7,	3% 4,	8% 2,	5%

Algorytm wyliczenia wskaźników rentowności
Rentowność sprzedaży = zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży
Rentowność EBITDA = EBITDA/przychody netto ze sprzedaży
Rentowność zysku operacyjnego = zysk z działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto/przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto = zysk netto/przychody netto ze sprzedaży
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Porównanie wyników finansowych, przychodów i kosztów za pierwsze półrocze roku 2005 i 2006  [tys.zł]                                         

Wykonanie na dzień 30.06.2005 [tys. zł]

Wykonanie na dzień 30.06.2006 [tys. zł]

163%

168%

135%

121% 38% 936% 434% 529% 405%

wzrost	procentowy	obliczony	został	według	
wzoru:	(wyk.06.2006	-	wyk.06.2005)/wyk.06.2005

9.2.1.	 Informacje	 dotyczące	 jakichkolwiek	 elementów	 polityki	 rządowej,	 gospodarczej,	 
fiskalnej,	monetarnej	oraz	czynników,	które	miały	istotny	wpływ	lub	które	mogłyby	
bezpośrednio	lub	pośrednio	mieć	istotny	wpływ	na	działalność	operacyjną	Emitenta.

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć wpływ wszystkie te zmiany w polityce rządowej, gospodar-
czej, fiskalnej, monetarnej i politycznej które dotyczą ogółu podmiotów gospodarczych. Te zmiany nie mają 
charakteru dedykowanego dla Emitenta i ich znaczenie można określić jako identyczne z innymi podmiotami 
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gospodarczymi. Działalność operacyjna Emitenta nie podlega szczególnym uregulowaniom, których zmiana 
mogłaby być szczególna dla Emitenta i jego branży.

9.2.2.	 Omówienie	przyczyn	znaczących	zmian	w	sprzedaży	netto	lub	przychodach	netto	
Emitenta	w	sytuacji,	gdy	sprawozdania	finansowe	wykazują	takie	zmiany.

Znaczące zmiany w przychodach miały miejsce w roku 2004 i w roku 2006.

Przyczyną istotnego wzrostu sprzedaży w roku 2004 było przesunięcie części planowanej sprzedaży z IV 
kwartału 2003 na I kwartał 2004 roku oraz skutki początku wzrostu rynku usług budowlano-montażowych.

Przyczyną znaczącego wzrostu sprzedaży w I półroczu 2006 r. była m.in. przyjęta przez spółkę strategia na 
okres wzrostu, dzięki której Spółka może czerpać korzyści z obserwowanego ożywienia na rynku budowni-
ctwa. Ważnym elementem wpływającym na wzrost sprzedaży jest fakt, iż Spółka obecna jest na wielu rynkach, 
co przy globalnym wzroście pozwala osiągnąć ponadprzeciętny przyrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku 
netto. Ponadto Spółka oferuje produkty, które są realizowane w bardzo dobrym standardzie i są do siebie kom-
plementarne, a w połączeniu tworzą całość, dając efekt synergii w zakresie wyników operacyjnych.

9.2.3.	 Plany	 i	 przewidywania	w	 zakresie	 czynników	wpływających	 na	 przyszłe	wyniki	
Emitenta	i	jego	grupy	kapitałowej

Strategia Spółki opiera się na założeniu, że w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej Polska gospodar-
ka będzie się płynnie i stabilnie rozwijać. Możliwa jest niewielka korekta. Rynek budownictwa w Polsce będzie 
rósł co najmniej do 2009 roku, corocznie o ok. 14% – 15%.

Mogą pojawić się następujące nietypowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki spółki:
1. załamanie się finansów publicznych w Polsce skutkujący brakiem środków w budżecie na sfinansowa-

nie udziału krajowego w projektach unijnych,
2. raptowny i radykalny wzrost kosztów pracy,
3. gwałtowny odpływ zasobów osobowych za granicę lub do nowopowstających podmiotów gospodarczych,
4. niepokoje w kraju w związku z niestabilną sytuacją polityczną,
5. załamanie się finansów publicznych w Europie,
6. załamanie się gospodarki światowej.
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10.	 	Zasoby	kapitałowe	

10.1.	 Informacje	dotyczące	źródeł	kapitału	Emitenta	

Spółka finansuje aktywa w granicach 30–40% kapitałami własnymi a w granicach 60–70% kapitałami obcymi 
tj. głównie zobowiązaniami krótkoterminowymi. Najistotniejszą pozycję w zakresie zobowiązań krótkotermino-
wych stanowią zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, których udział w finansowaniu aktywów 
waha się w granicach 30–40%. Istotny udział w finansowaniu aktywów mają także kredyty bankowe oraz 
otrzymane zaliczki od klientów. Analizując strukturę źródeł finansowania należy zwrócić uwagę na różnice w 
zakresie wykorzystania kredytów uwidocznionych w bilansach na koniec roku oraz bilansach półrocznych. Na 
koniec roku wykorzystanie kredytu jest na minimalnym poziomie, gdyż w tym okresie zwykle następuje spływ 
należności od klientów, natomiast w trakcie roku istnieje potrzeba finansowania majątku obrotowego kredytem 
bankowym w większym zakresie, stąd też zaangażowanie kredytowe Spółki w trakcie roku jest większe i prze-
kracza nawet poziomy wykazane w bilansach półrocznych.

Tabela.	Źródła	finansowania	Emitenta	w	tys.	zł
PASYWA 2005   2004   2003  

A. Kapitał	(fundusz)	własny 6 626 41% 5 222 40% 4 153 41%
I. Kapitał	(fundusz)	podstawowy 5 706 36% 6 206 47% 6 206 61%

II. Należne	wpłaty	na	kapitał	podstawowy	
(wielkość	ujemna)	 0 0% 0 0,0% 0 0%

III. Udziały	(akcje)	własne	(wielkość	ujemna)	 -800 -5% -800 -6% 0 0%
IV. Kapitał	(fundusz)	zapasowy 0 0% 243 2% 243 3%
V. Kapitał	(fundusz)	z	aktualizacji	wyceny	 0 0% 0 0% 0 0%
VI. Pozostałe	kapitały	(fundusze)	rezerwowe	 321 2% 321 3% 321 3%
VII. Zysk	(strata)	z	lat	ubiegłych	 -805 -5% -2 617 -20% 0 0%
VIII. Zysk	(strata)	netto	 2 204 14% 1 869 14% -2 617 -26%

IX. Odpisy	z	zysku	netto	w	ciągu	roku	 
obrotowego	(wielkość	ujemna) 0 0% 0 0% 0 0%

B. Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 9 432 59% 7 916 60% 6 004 59%
I. Rezerwy	na	zobowiązania	 384 3% 261 2% 134 1%
II. Zobowiązania	długoterminowe 515 3% 201 2% 400 4%
III. Zobowiązania	krótkoterminowe	 8 499 53% 7 419 56% 5 470 54%
a) Kredyty i pożyczki 176 1% 460 4% 1 280 13%

d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagal-
ności 5 941 37% 5 085 39% 3 494 34%

e) Zaliczki otrzymane na dostawy 88 1% 61 0% 66 1%

g) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń  
i innych świadczeń 1 517 9% 1 337 10% 433 4%

IV. Rozliczenia	międzyokresowe 34 0% 35 0% 0 0%
  Pasywa	razem 16 058 100% 13 138 100% 10 157 100%

Źródło: Emitent

PASYWA 30.09.2006 30.09.2005 30.06.2006   30.06.2005
A. Kapitał	(fundusz)	własny 7 299 29% 5 897 35% 6 268 35% 5 409 46%

I. Kapitał	(fundusz) 
podstawowy 5 206 21% 5 706 34% 5 706 32% 6 206 53%

II.
Należne	wpłaty	na	kapitał	
podstawowy	(wielkość	
ujemna)	

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

III. Udziały	(akcje)	własne	
(wielkość	ujemna)	 0 0% -800 -5% -800 -4% -800 -7%

IV. Kapitał	(fundusz)	 
zapasowy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
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V. Kapitał	(fundusz)	 
z	aktualizacji	wyceny	 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

VI. Pozostałe	kapitały	 
(fundusze)	rezerwowe	 119 0% 322 2% 418 2% 621 5%

VII. Zysk	(strata)	z	lat	 
ubiegłych	 0 0% -805 -5% 0 0% -805 -7%

VIII. Zysk	(strata)	netto	 1 974 8% 1 474 9% 944 5% 187 2%

IX.
Odpisy	z	zysku	netto	 
w	ciągu	roku	obrotowego	
(wielkość	ujemna)

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

B. Zobowiązania	i	rezerwy	
na	zobowiązania 17 638 71% 10 798 65% 11 466 65% 6 378 54%

I. Rezerwy	na	zobowiązania	 380 2% 144 1% 290 2% 26 0%

II. Zobowiązania	długoter-
minowe 516 2% 293 2% 379 2% 316 3%

III. Zobowiązania	krótkoter-
minowe	 16 712 67% 10 334 62% 10 760 61% 6 007 51%

a) Kredyty i pożyczki 4 059 16% 2 897 17% 1 651 9% 1 365 12%

d) Z tytułu dostaw i usług,  
o okresie wymagalności 9 444 38% 5 098 31% 5 975 34% 3 221 27%

e) zaliczki otrzymane na do-
stawy 636 3% 384 2% 1 088 6% 424 4%

g)
Z tytułu podatków, ceł, 
ubezpieczeń i innych 
świadczeń

1 749 7% 1 556 9% 1 420 8% 430 4%

IV. Rozliczenia	 
międzyokresowe 30 0% 27 0% 37 0% 29 0%

  Pasywa	razem 24 937 100% 16 695 100% 17 734 100% 11 787 100%

Źródło: Emitent

Spółka optymalizuje strukturę finansowania aktywów stąd też w roku 2004 i 2005 skupiła 1 000 tys. akcji włas-
nych celem umorzenia za łączną kwotę 1 600 tys. zł. Optymalizacja struktury finansowania pozwala na wyko-
rzystanie dźwigni finansowej i uzyskanie wskaźnika zwrotu z kapitału na poziomie do 33,3%. Optymalizując 
strukturę kapitału Spółka bierze również pod uwagę bezpieczeństwo i stabilność struktury finansowania, stąd 
też kapitał własny pokrywa 100% aktywów trwałych oraz zapasy. 

10.2.	Wyjaśnienie	źródeł	i	kwot	oraz	opis	przepływów	środków	pieniężnych	Emitenta

Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wartości poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych były:
1) w zakresie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej:

– wielkość zysku (straty) netto,

– wartość amortyzacji,

– zmiany stanu zapasów,

– zmiany stanu należności,

– zmiany stanu zobowiązań.

W roku 2003 i 2005 Spółka wygenerowała ujemne przepływy na działalności operacyjnej. W pierwszym przy-
padku decydujący wpływ miało zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 3 190 tys. zł. oraz 
strata w wysokości 2 617 tys. zł. Z kolei w roku 2005 istotnym czynnikiem wpływającym ujemnie na wartość 
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej było zwiększenie stanu należności o kwotę 4 323 tys. zł 
spowodowane przede wszystkim wielkością sprzedaży w listopadzie i grudniu 2005r. w wysokości odpowied-
nio 3.987 tys. zł i 6.321 tys. zł co, przy około 30 dniowym terminie płatności i trybie fakturowania głównie na 
koniec miesiąca, miało decydujący wpływ na wysokość należności na koniec 2005 r.

2) w zakresie przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej:

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
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Z uwagi głównie na charakter modernizacyjny i odtworzeniowy nakładów inwestycyjnych a także fakt, iż część 
inwestycji finansowana jest leasingiem i znajduje się w przepływach pieniężnych z działalności finansowej, 
wpływ przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej na rachunek przepływów pieniężnych w latach 
01.01.2003 – 30.06.2006 jest stosunkowo niewielki.

3) w zakresie przepływów pieniężnych z działalności finansowej:

– zakup akcji celem umorzenia,

– wypłata dywidendy,

– spłata kredytów.

Zdecydowanie największy wpływ na wysokość przepływów pieniężnych w obszarze finansowym w latach 2003 
– 2005 miały transakcje zakupu akcji własnych celem umorzenia. W roku 2003 Emitent skupił akcje własne 
serii A celem umorzenia za kwotę 400.705,20 zł tj. 1,40 zł za jedną akcję. W roku 2004 Emitent skupił 500.000 
akcji własnych serii A celem umorzenia za kwotę 800.000,00 zł tj. 1,60 zł za jedną akcję. W roku 2005 Emitent 
skupił 500.000 akcji własnych serii A celem umorzenia za kwotę 800.000,00 zł tj. 1,60 zł za jedną akcję. 

Ponadto nie bez wpływu były także spłaty kredytów, szczególnie w roku 2004 kwota 1 220 tys. zł, zwiększenie 
zaangażowania kredytowego w roku 2003 o kwotę 1 503 tys. zł, w I półroczu 2006 o kwotę 1 475 tys. zł oraz 
wypłata w roku 2006 dywidendy w wysokości 1 302 tys. zł.

Wyszczególnienie I	poł.	2006 2005 2004 2003
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 80,0 -1 133,0 5 071,0 -1 968,0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376,0 -421,0 -169,0 -77,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 22,0 -1 346,0 -2 194,0 958,0
Przepływy pieniężne netto -274,0 -2 900,0 2 708,0 -1 087,0
Środki pieniężne na początek okresu 333,0 3 233,0 525,0 1 612,0
Środki pieniężne na koniec okresu 59,0 333,0 3 233,0 525,0

Źródło: Emitent

10.3.	 Informacje	na	temat	potrzeb	kredytowych	oraz	struktury	finansowania	Emitenta	

Potrzeby kredytowe, z uwagi na sezonowość sprzedaży, ulegają zmianom w trakcie roku. Najniższe są  
w ostatnich dniach IV kwartału oraz w I kwartale każdego roku z uwagi na wpływy należności od klientów  
z tytułu sprzedanych produktów oraz stosunkowo niskie potrzeby w zakresie konieczności finansowania robót 
w toku. Począwszy od II kwartału następuje systematyczny wzrost potrzeb kredytowych, który osiąga swoje 
wartości maksymalne w III i IV kwartale. W trakcie roku potrzeby kredytowe znacznie przekraczają kwoty 
wykazane w bilansie za lata 2003–2006 i mogą nawet sięgać poziomu 5 mln zł. Tak duże potrzeby wynikają 
głównie z konieczności finansowania produkcji w toku oraz należności, które z uwagi na sezonowość sprze-
daży osiągają dużo wyższe wartości w drugiej połowie roku. 

W związku z powyższym na dzień 30.06.2006 r. Spółka ma podpisane umowy z dwoma bankami, tj. z ING 
Bank Śląski S.A., w ramach której bank udziela ELEKTROTIM S.A. kredytu złotowego w formie linii odnawial-
nej do kwoty 5.000.000 zł na okres do dnia 19.01.2009 r. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. o limit wierzytel-
ności do kwoty 7.000.000 zł na okres do 30.05.2008 r., z czego limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi 
4.000.000 zł natomiast pozostała część może być przeznaczona na inne produkty bankowe, np. gwarancje, 
akredytywy oraz do kwoty 500.000 zł, na obsługę transakcji terminowych i pochodnych. Powyższe produkty w 
pełni zaspokajają potrzeby kredytowe Spółki.

W finansowaniu działalności Spółka oprócz kredytów bankowych korzysta również z leasingu operacyjnego, 
którym finansowany jest zakup środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Wysokość zobowiązań – rat ka-
pitałowych z tytułu leasingu na dzień 30.06.2006 r. wynosi 666 tys. zł. 

Spółka korzysta także z bezzwrotnych źródeł finansowania jakimi są fundusze unijne. W okresie 01.01.2003 r. 
–30.06.2006r. Spółka otrzymała łącznie 155 tys. zł dotacji głównie na zakup maszyn i urządzeń. 

Ponadto Spółka podpisała i jeszcze nie zrealizowała niżej wymienionych umów o dotacje.

1. W dniu 23.06.2006r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą  
w Warszawie, ul. Pańska 81/83 (Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.1/6/02/1454 („Umo-
wa”) o dofinansowanie projektu p.t. „Zakup usług doradczych w procesie pozyskiwania kapitału  
z rynku publicznego”, na podstawie której Emitent po spełnieniu warunków wynikających z Umowy 
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otrzyma od Instytucji Wdrażającej dofinansowania w kwocie 130.000,00 zł (słownie sto trzydzieści 
tysięcy złotych), stanowiącego łącznie 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Planowa-
ny termin realizacji projektu: 31.07.2007 r.

2. W dniu 21.04.2006 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w War-
szawie (Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.1/5/02/1234 o dofinansowanie projektu p.t. 
„Zakup usług doradczych w zakresie stworzenia i opracowania procedur i instrukcji do zintegrowa-
nego systemu zarządzania firmą”, na podstawie której Emitent po spełnieniu warunków wynikających 
z umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 115.500,00 zł (słownie sto piętnaście tysięcy pięćset 
złotych), stanowiące 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Emitent zobowiązał się zreali-
zować projekt do dnia 31.03.2008 r.

3. W dniu 20.12.2005 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w War-
szawie (Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.3/3/02/01224 p.t. „Oprogramowanie do zarzą-
dzania firmą wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną”, na podstawie której Emitent otrzyma do-
finansowanie części poniesionych wydatków kwalifikowanych na zasadach i warunkach określonych 
w Umowie. Przyznana kwota dotacji wynosi 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), co 
stanowi 40% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Emitent zobowiązał się zrealizować projekt 
do dnia 31.12.2007 r. w dniu 28.12.2006 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębior-
czości z siedzibą w Warszawie (Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.3/4/02/2946 („Umowa”)  
o dofinansowanie projektu p.t. „Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu z zakresu inżynierii ruchu 
drogowego, poprzez zakup maszyny do wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego”, 
na podstawie której Instytucja Wdrażająca udzieli Emitentowi dofinansowania na realizację projektu 
w wysokości 260.000,00 zł, stanowiącego łącznie 40% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. 
Emitent zobowiązał się do zrealizowania projektu w terminie do 28.02.2007 r.

10.4.	 Informacje	dotyczące	jakichkolwiek	ograniczeń	w	wykorzystywaniu	zasobów	kapitało-
wych,	które	miały	lub	które	mogłyby	mieć	bezpośrednio	lub	pośrednio	istotny	wpływ	
na	działalność	operacyjną	Emitenta

Przyczyną ograniczeń w zakresie dostępności do źródeł finansowania mogłyby być rosnące wymagania klien-
tów w zakresie wysokości i form wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji 
i rękojmi tj. konieczność wniesienia takiego zobowiązania jedynie w pieniądzu bądź w gwarancjach banko-
wych, a odrzucenie możliwości wnoszenia zabezpieczenia w innych formach np. gwarancji ubezpieczeniowej, 
weksla lub też wymagania w zakresie dłuższych okresów gwarancji np. 5 lat i więcej. Spowodowałoby to ko-
nieczność alokowania środków pieniężnych pochodzących z kapitału własnego na poczet zabezpieczeń lub 
też ograniczenie dostępnych limitów kredytowych w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej, a tym samym ograniczenie dostępności tych zasobów kapitałowych pochodzących z kapitału włas-
nego i kredytów bankowych.

Kolejnym ograniczeniem w zakresie dostępności źródeł finansowania mogłoby być zmniejszenie skłonności 
dostawców do udzielania kredytu kupieckiego w związku z realizowaną na rzecz ELEKTROTIM S.A. sprzeda-
żą materiałów i usług, co spowodowałoby znaczne ograniczenie tego źródła finansowania.

Wszystkie wymienione powyżej zjawiska w przypadku ich wystąpienia mogłyby wpłynąć na pogorszenie płyn-
ności spółki.

10.5.	 Informacje	dotyczące	przewidywanych	źródeł	funduszy	potrzebnych	do	zrealizowania	
inwestycji

Inwestycje wymienione w punkcie 5.2.3. oraz 8.1. będą realizowane ze środków własnych Emitenta, w tym 
pozyskanych w drodze publicznej emisji Akcji Serii D oraz kredytów i leasingu a także będą współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to Zintegrowany 
system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zakup zestawu do oznakowania grubowarstwo-
wego (umowy dotacji zostały opisane w punkcie 10.3).



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.76

11.	 Badania	i	rozwój,	patenty	i	licencje

11.1.	 Strategia	badawczo-rozwojowa	Emitenta	za	ostatnie	3	lata	obrotowe

Prace badawczo-rozwojowe Emitenta w latach 2003–2005 były prowadzone w obszarach, które mogły przy-
nieść największe korzyści w krótkiej perspektywie czasowej.

W tym okresie Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe w sektorze automatyki elektroenergetycznej  
i ochrony środowiska.

Do najważniejszych projektów należy zaliczyć realizowane prace w zakresie:

•	 "Wieloprocesorowy system nadrzędnej kontroli i poprawy jakości energii elektrycznej w zakładzie 
przemysłowym" – projekt celowy nr 8 T10B 081 99C/4561 współfinansowany przez Komitet Badań 
Naukowych (umowa nr 2703/C.T10-8/200 z dnia 3.07.2000) realizowany we współpracy z Instytutem 
Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Czas realizacji 2000 – 2003 r. Wartość ogólna prac badaw-
czo-rozwojowych i wdrożeniowo-inwestycyjnych wyniosła ponad 800.000 zł.

•	 „Bariera elektryczno-elektroniczna zapobiegająca przedostawaniu się ryb do turbin elektrowni wod-
nych i pompowni przepompowujących wody powierzchniowe” – prace badawczo-rozwojowe prowa-
dzone ze środków własnych. Czas realizacji styczeń 2005 – październik 2006. Wartość ogólna prac 
badawczo-rozwojowych i wdrożeniowo-inwestycyjnych wyniosła ok. 50.000 zł.

Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe inwestując w nowe produkty i nowe technologie. W latach 2007 
– 2009 wydatki na badania będą nie niższe niż dwa miliony złotych. Ścisła współpraca z branżowymi liderami 
w zakresie badań oraz bezpośredni, codzienny kontakt z klientami owocują dużą ilością nowych produktów  
w ofercie.

11.2.	 Patenty	i	licencje	posiadane	przez	Emitenta

Licencje
1.	 W dniu 4 stycznia 2002 r. Emitent zawarł ze Schneider Electric Industries S.A., spółką francuską 

(„Licencjodawca”) umowę współpracy („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest określenie warunków, na 
podstawie których, Licencjodawca udziela Emitentowi nie wyłącznej licencji na prowadzenie produkcji 
rozdzielnic SM6 („Produkty”). Na podstawie Umowy, Emitent jest upoważniony do produkcji Produk-
tów na terytorium Polski. Umowa jest sporządzona i wykonywana zgodnie z prawem szwajcarskim. 
Jednorazowa należność licencyjna wynikająca z Umowy wynosi 20.000 EUR (dwadzieścia tysięcy 
euro). Ponadto zgodnie z Umową Emitent zobowiązany jest przekazywać Licencjodawcy kwotę 18 
EUR (osiemnaście euro) od każdego wyprodukowanego przez Emitenta Produktu.

2.	 W dniu 6 marca 2002 r. Emitent zawarł ze Schneider Electric Industries S.A., spółką francuską („Li-
cencjodawca”) umowę licencyjną dotycząca rozdzielnicy OKKEN („Umowa”). Na podstawie Umowy 
Licencjodawca udzielił Emitentowi nie wyłącznego prawa do wykorzystywania projektów aplikacji i do 
montażu rozdzielnic OKKEN, oraz nie wyłącznego prawa do sprzedaży rozdzielnic OKKEN. Na pod-
stawie Umowy, Emitent jest uprawniony do używania nazwy handlowej/znaku towarowego OKKEN, 
co do zasady w sposób uzgodniony pomiędzy stronami Umowy. Umowa przewiduje szereg szcze-
gółowych obowiązków Emitenta, w tym promowanie produktów OKKEN. Umowa jest sporządzona  
i wykonywana zgodnie z prawem szwajcarskim. Należność licencyjna wynikająca z Umowy jest jedno-
razowa i wynosi 40.000 EUR (czterdzieści tysięcy euro). 

Patent
1. Emitent posiada patent nr 181341 „Sposób sygnalizacji akustycznej zwłaszcza na przejściach dla 

pieszych i sygnalizator akustyczny”. 

2. W dniu 16 listopada 2005 r. Emitent zgłosił w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wyna-
lazek pod nazwą: „Urządzenie kierowania zachowaniem się ryb i urządzenie do kierowania zachowa-
niem się ryb w środowisku wodnym”. Zgłoszenie ww. wynalazku zostało zgłoszone w Urzędzie Paten-
towym Rzeczypospolitej Polskiej jako urzędzie przyjmującym w procedurze PTC (Patent Cooperation 
Treaty) i zostało przekazane do Biura Międzynarodowego w dniu 30 listopada 2005 r.
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Znaki	towarowe
1. Emitentowi zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo ochronne 

nr 152314 na znak towarowy „ELEKTROTIM” (Świadectwo Ochronne z dnia 30 września 2004 r.). 
Okres ochronny znaku towarowego upływa w dniu 31 lipca 2010 r. 

2. Emitentowi zostało udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo ochronne 
nr 139689 na graficzny znak towarowy „ELEKTROTIM” (Świadectwo Ochronne z dnia 17 listopada 
2003 r.). Okres ochronny znaku towarowego upływa w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Koncesje
W dniu 14 sierpnia 2001 r. Emitent otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję nr L-
0558/01, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowaną w formie za-
bezpieczenia technicznego. Koncesja została wydana na okres 50 lat i obejmuje obszar całego kraju. W dniach 
26 października 2005 r. oraz 9 lutego 2007 r. powyższa koncesja została zmieniona w zakresie podmiotów 
uprawnionych do reprezentowania Emitenta. Zmiana podmiotów uprawnionych do reprezentowania Emitenta 
miała związek z odwołaniem prokury określonym osobom oraz udzieleniem prokury innym osobom.

Przedmiotowa koncesja upoważnia do prac w zakresie usług ochrony osób i mienia sposobem zabezpiecze-
nia technicznego. Utrata jej może nastąpić w przypadkach określonych w art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), w tym w szczególności  
w przypadku wykreślenia z działalności regulowanej z powodu złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem 
faktycznym oraz gdy przedsiębiorcy otwarto likwidację albo ogłoszono upadłość (art. 17a ustawy).

W ocenie Spółki ryzyko utraty koncesji jest minimalne, ponieważ Spółka posiada wszelkie uprawnienia i prze-
strzega wymogów utrzymania koncesji. Skutkiem ewentualnej utraty koncesji może być brak możliwości wy-
konywania usług ochrony osób i mienia sposobem zabezpieczenia technicznego w przedmiotowym zakresie.

Inne	certyfikaty
1. W dniu 9 listopada 2004 r. Emitent uzyskał od Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfika-

cji, Certyfikat Systemu Jakości nr 350/A/2004, potwierdzający, że Emitent spełnia wymagania AQAP 
2110:2003 w zakresie usług projektowych branży elektronicznej, konserwacji i obsługi inżynierii ruchu 
drogowego, usług budowlano-montażowych branży elektrycznej, projektowania oraz wdrażania syste-
mów automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej a także produkcji rozdzielnic elektrycznych nn  
i SN. Certyfikat jest ważny do dnia 8 listopada 2007 r.

2. W dniu 9 listopada 2004 r. Emitent uzyskał od Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfika-
cji, Certyfikat Systemu Jakości nr 350/S/2004, potwierdzający, że Emitent spełnia wymagania PN-EN 
ISO 9001:2001 w zakresie usług projektowych branży elektronicznej, konserwacji i obsługi inżynierii 
ruchu drogowego, usług budowlano-montażowych branży elektrycznej, projektowania oraz wdrażania 
systemów automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej a także produkcji rozdzielnic elektrycznych 
nn i SN. Certyfikat jest ważny do dnia 8 listopada 2007 r. 

3. W dniu 21 grudnia 2006 r. Emitent otrzymał od Służby Kontrwywiadu Wojskowego Świadectwo Bez-
pieczeństwa Przemysłowego drugiego stopnia nr 50/II-36/T/WBP/2006 („Świadectwo”). Świadectwo 
stwierdza zdolność Emitenta do zapewniania ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą 
„tajne”, o których mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, z wy-
łączeniem uprawnień do wytwarzania, przechowywania, przekazywania lub przetwarzania tych infor-
macji we własnych systemach i sieciach teleinformatycznych. Świadectwo zostało wydane na okres 
do dnia 20 grudnia 2013 r.

4. W dniu 7 lutego 2007 r. Emitent otrzymał z Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej nr 26/2007. Przedmiotem 
oceny jest zestaw komputerowy, który zapewnia poziom ochrony informacji niejawnych stanowiących 
tajemnicę państwową do oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE” włącznie w SSOE 0 lub wyższej. 
Certyfikat został wystawiony bezterminowo pod warunkiem wykonania badań kontrolnych kabiny nie 
rzadziej niż co trzy lata.
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12.	 Informacje	o	tendencjach

12.1.	Najistotniejsze	tendencje	występujące	w	produkcji,	sprzedaży	i	zapasach	oraz	kosz-
tach	i	cenach	sprzedaży	za	okres	od	daty	zakończenia	ostatniego	roku	obrotowego	do	
daty	Prospektu

W okresie ostatnich trzech kwartałów 2006 roku nastąpiła wyraźna poprawa wyników finansowych Emitenta, 
która wynika z ogólnej poprawy kondycji sektora budowlanego w Polsce. Na koniec 3 kwartału 2006 r. Spół-
ka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 39.021 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 1.974 tys. zł.  
W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 92%,  
a zysk netto wzrósł o 34%.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa po 3 kwartałach 2006 roku 
wzrosła o 14,4% w stosunku do 3 kwartałów roku 2005. Przyczyną znaczącego wzrostu sprzedaży w 2006r. 
jest m.in. przyjęta przez spółkę strategia na okres wzrostu, dzięki której Spółka może czerpać korzyści  
z obserwowanego ożywienia na rynku budownictwa. Ważnym elementem wpływającym na wzrost sprzeda-
ży jest fakt, iż Spółka obecna jest na wielu rynkach, co przy globalnym wzroście pozwala osiągnąć ponad-
przeciętny przyrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto. Ponadto Spółka oferuje produkty, które są 
realizowane w bardzo dobrym standardzie i są do siebie komplementarne, a w połączeniu tworzą całość, 
dając efekt synergii w zakresie wyników operacyjnych.

W ocenie Zarządu, dynamika sprzedaży i zysku netto po czterech kwartałach roku 2006, w stosunku do porów-
nywalnego okresu roku poprzedniego będzie porównywalna z dynamiką po dziewięciu miesiącach 2006 roku.
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12.2.	Jakiekolwiek	znane	tendencje,	niepewne	elementy,	żądania,	zobowiązania	lub	 
zdarzenia,	które	wedle	wszelkiego	prawdopodobieństwa	mogą	mieć	znaczący	wpływ	
na	perspektywy	Emitenta

Na podstawie wyników szacunkowych dynamika sprzedaży Emitenta w 2006 roku w stosunku do sprzedaży 
w 2005 roku wynosi 206%.

Na podstawie wyników szacunkowych dynamika zysku netto Emitenta w 2006 roku w stosunku do zysku netto  
w 2005 roku wynosi 191%.
Dynamika sprzedaży Emitenta w styczniu 2007 roku w stosunku do sprzedaży w styczniu 2006 roku wynosi 
265%.
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Wartość zamówień Emitenta narastająco w latach 2003, 2004, 2005 i 2006 przedstawiono poniżej.

Zamówienia	w	latach	2003-2006
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Dynamika zamówień Emitenta w styczniu 2007 roku w stosunku zamówień w styczniu 2006 roku wynosi 400%.
Średnia marża procentowa Emitenta w zamówieniach uzyskiwanych  w styczniu 2007 w stosunku do średniej 
marży procentowej uzyskanej w zamówieniach w styczniu 2006 roku  jest wyższa o ok. 50%.
W związku ze spadkiem w ciągu ostatnich miesięcy  cen miedzi na rynkach światowych ceny zakupu kabli  
i przewodów malały. Tendencja zmian cen miedzi może w najbliższym okresie ulec odwróceniu.
Dynamika średniej płacy Emitenta w roku 2006 w stosunku do średniej płacy w roku 2005 wynosi 128%.
Według wiedzy Emitenta, poza powyższymi i opisanymi w pkt. 6.1. i 6.2. dokumentu rejestracyjnego niniejsze-
go prospektu, nie występują inne, znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, 
które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta.

13.	 Prognozy	wyników	lub	wyniki	szacunkowe

13.1.	Oświadczenie	wskazujące	podstawowe	założenia,	na	których	Emitent	opiera	swoje	
prognozy	lub	szacunki

Przy sporządzaniu prognoz ELEKTROTIM S.A. na rok 2007 wykorzystano niżej wymienione założenia:
1. Wzrost produkcji budowlano montażowej w roku 2007 wyniesie około 14% (źródło: opracowanie 

wykonane przez firmę PMR Ltd. na zlecenie ELEKTROTIM S.A.);
2. Ceny produktów oferowanych przez Emitenta wzrosną w roku 2007 o 2,5-3%;
3. Oddziały handlowe pozyskają zamówienia na poziomie ok. 5% wartości planowanych na rok 2007 

przychodów ze sprzedaży.

Ponadto przy tworzeniu prognoz na rok 2007 uwzględniono:
1. Wielkość posiadanego portfela zamówień na rok 2007;
2. Przewidywaną rentowność zawartych i przyszłych kontraktów;
3. Przewidywane wpływy z emisji Akcji Serii D;
4. Koszty ogólne, sprzedaży i zarządu, przychody i koszty operacyjne zostały oszacowane na bazie 

danych historycznych w korelacji z przewidywaną wielkością sprzedaży w roku 2007;
5. Plany nakładów inwestycyjnych na rok 2007.

Na założenia i czynniki wymienione w punktach 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 członkowie organów zarządzających i nadzorują-
cych mogą mieć wpływ natomiast założenie opisane w pkt 1 jest całkowicie poza obszarem wpływu tych osób.

Prognoza została sporządzona w taki sposób aby zapewnić porównywalność z historycznymi danymi finansowymi.

Tabela.	Prognoza	na	rok	2007	(dane	w	tys.	zł)

Wyszczególnienie Prognoza	
2007

Przychody	netto	ze	sprzedaży	 95	000,00
Zysk	(strata)	netto	 6	500,00
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13.2.	Raport	sporządzony	przez	biegłych	rewidentów	dotyczący	prognoz	lub	szacunków	
sporządzonych	przez	Emitenta

RAPORT	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA
ZE	SPRAWDZENIA	WYBRANYCH	ELEMENTÓW	PROGNOZOWANYCH	

INFORMACJI	FINANSOWYCH	NA	ROK	2007

dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy sprawdzenie wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2007 
spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8, obejmującego sporządzone w formie 
planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków  
i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku:

•	 przychody ze sprzedaży netto 95 000 tys. zł
•	 zysk netto  6 500 tys. zł

Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym 
Spółki i wynikają z przyjętej przez Zarząd prognozy wyników finansowych za 2007 r.

Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym przyjęcie założeń, na których zostały oparte, 
odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia tych informacji.

Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do norm 
i wytycznych Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 (ISAE 3400), mającego zastosowanie 
do sprawdzania prognoz finansowych. Standard ten nakłada na nas obowiązek sprawdzenia prognozowanych 
informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje fi-
nansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości.

Dokonując sprawdzenia przyjętych przez Zarząd założeń, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, 
że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia 
uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania wystarczającej pewności, że prognoza wyników została na pod-
stawie podanych założeń prawidłowo sporządzona. Ponieważ prognoza wyników i założenia, na których jest 
ona oparta odnoszą się do przyszłości i z tej przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, 
nie wypowiadamy się, co do tego, czy rzeczywiste wyniki finansowe będą odpowiadały tym, które przedsta-
wiono w prognozie oraz czy różnice będą istotne. 

Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe obejmujące powołane powyżej kwoty zostały popraw-
nie przygotowane na podstawie wskazanych w prospekcie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami 
(polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu za-
mieszczonych w prospekcie, zbadanych sprawozdań finansowych Spółki.

Wojciech	Gąsior
Biegły rewident nr 9637/7207

Wrocław,	26	lutego	2007	r.
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
ZE SPRAWDZENIA WyNIkóW SZAcuNkOWych ZA ROk 2006

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEkTROTIM S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy sprawdzenie wyników szacunkowych za rok 2006 spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8, obejmującego następujące elementy rachunku zysków i strat za okres od 
1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku:

•	 przychody ze sprzedaży netto 72 400 tys. zł
•	 zysk netto  4 200 tys. zł

Wyniki szacunkowe, czyli prognozy wyników za miniony okres obrotowy, dla którego nie opublikowano jeszcze 
wyników, zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

Za sporządzenie wyników szacunkowych, w tym przyjęcie założeń, na których zostały oparte, odpowiedzial-
ność ponosi Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia tych informacji.

Sprawdzenie wyników szacunkowych zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych 
Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3400 (ISAE 3400), mającego zastosowanie do sprawdza-
nia wyników szacunkowych. Standard ten nakłada na nas obowiązek sprawdzenia wyników szacunkowych  
w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że wyniki szacunkowe nie zawierają istotnych nieprawid-
łowości.

Dokonując sprawdzenia przyjętych przez Zarząd założeń, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, 
że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia wyników szacunkowych.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia 
uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania wystarczającej pewności, że wyniki szacunkowe zostały na 
podstawie podanych założeń prawidłowo sporządzone. Ponieważ wyniki szacunkowe i założenia na których są 
one oparte, w części znajdują potwierdzenie w  danych wykonania za okres dla którego je ustalono, a w części 
opierają się oszacowaniu skutków trwającej weryfikacji pozycji bilansowych Emitenta na dzień 31.12.2006 r. 
i mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, nie wypowiadamy się, co do tego, czy rzeczywiste 
wyniki finansowe będą odpowiadały tym, które przedstawiono w wynikach szacunkowych oraz czy różnice 
będą istotne.

Naszym zdaniem, wyniki szacunkowe obejmujące powołane powyżej kwoty zostały poprawnie przygotowane 
na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasa-
dami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu zamieszczonych w prospekcie, zbadanych sprawozdań 
finansowych Spółki.

Wojciech Gąsior
Biegły rewident nr 9637/7207

Wrocław, 08 lutego 2007 r.

13.3. Prognozy lub wyniki szacunkowe sporządzone przez Emitenta

Emitent przyjął na rok 2006 r. szacunkowy poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto zaprezentowa-
ny w poniższej tabeli:
Tabela. Dane historyczne oraz szacunkowe przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto na rok 2006 (dane w tys. zł)

Wyszczególnienie
Okres

Szacunkowe  
wyniki za 2006 rok 2005 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży 72 400 35 225 31 047 19 498
Zysk (strata) netto 4 200 2 204 1 869 (2 617)

Źródło: Emitent
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14.	 Organy	administracyjne,	zarządzające	i	nadzorcze	oraz	osoby	zarządzające	 
	 wyższego	szczebla

14.1.	Dane	na	temat	członków	organów	administracyjnych,	zarządzających	i	nadzorczych,	
oraz	osób	zarządzających	wyższego	szczebla,	które	mają	znaczenie	dla	stwierdzenia,	że	
Emitent	posiada	stosowną	wiedzę	i	doświadczenie	do	zarządzania	swoją	działalnością	

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Natomiast organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:

1. Andrzej Diakun - Prezes Zarządu;

2. Artur Wójcikowski - Wiceprezes Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:

1.  Krzysztof Folta - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Zdzisław Gajek - członek Rady Nadzorczej;

3.  Robert Machała - członek Rady Nadzorczej;

4.  Janusz Rybka - członek Rady Nadzorczej;

5.  Jan Walulik - członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD

Andrzej	Diakun	–	Prezes	Zarządu	

Pan Andrzej Diakun pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 13 listopada 1998 r.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Andrzej Diakun pełni funkcję członka Rady Programowej na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz członka Rady Programowej na Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Działalność we wskazanych Radach Programowych nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia-
łalności Emitenta. Poza powyższym, Pan Andrzej Diakun nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Andrzejem Diakun, a innymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie wy-
stępują powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Diakun posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier elektryk): ukończył studia na Politechnice 
Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalizacja: Elektroenergetyka i Automatyka Stosowana. Ponadto, 
Pan Andrzej Diakun ukończył:

–  studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Teoria i technika ochrony przeciwpo-
rażeniowej; 

– studia podyplomowe zorganizowane przez Central Connecticut State University New Britain, Con-
necticut oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej - Program of 270 hours 
in Business Practice, Communication, Finance, Marketing, Accounting, Management and Strategic 
Planning;

–  kurs doskonalenia umiejętności menedżerskich, organizowany przez Kanadyjski Instytut Zarządza-
nia w Warszawie „Management 2000”;

–  studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, kierunek: 
Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji według „FIDIC”;

–  w 2006 r. rozpoczął studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarzą-
dzania, kierunek: Zarządzanie Projektami.

Pan Andrzej Diakun kolejno pracował:

– w latach 1984–1985 w Zakładzie Płyt Wiórowych w Szczecinku jako stażysta;
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–  w latach 1986–1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Specjalista ds. 
Ochrony Przeciwporażeniowej;

– w latach 1987–1991 w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinku jako Inspektor 
Kontroli Technicznej w Budownictwie, p.o. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 
i Telefonicznych;

– w latach 1991–1993 w Zakładzie Produkcji Podłoża i Pieczarek w Sianowie jako Dyrektor Zakładu 
Produkcji;

– w latach 1993–1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Działu Marketingu;

– w latach 1994–1995 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako członek Zarządu i Dyrektor Techniczny;

– w latach 1995–1998 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prokurent i Dyrektor Techniczny;

– od 1999 r. u Emitenta jako Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny.

W latach 1997–2002 Pan Andrzej Diakun prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „DAW” Andrzej  
Diakun we Wrocławiu.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Diakun, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił funkcje:

– członka Rady Nadzorczej w spółce TIM S.A. we Wrocławiu;

– członka Rady Nadzorczej w spółce SONEL S.A. w Świdnicy;

– członka Rady Nadzorczej w spółce Glazbud S.A. we Wrocławiu;

– członka Rady Nadzorczej we Wrocławskim Zintegrowanym Centrum Logistycznym S.A. we Wrocławiu.

Obecnie Pan Andrzej Diakun pełni funkcję członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. w Świdnicy.

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Za wyjątkiem posiadania akcji w kapitale zakładowym Emitenta, kilku tysięcy sztuk akcji spółek publicznych, 
w tym spółki TIM S.A. we Wrocławiu, Pan Andrzej Diakun nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek ka-
pitałowych lub osobowych. Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Diakun posiadał znaczący 
pakiet akcji TIM S.A. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Diakun nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W 2004 r., miało miejsce ogłoszenie upadłości spółki Glazbud S.A. we Wrocławiu, w której Pan Andrzej Diakun 
pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w latach 1997–2002.Przyczyną upadłości Glazbud S.A. było wypowie-
dzenie umowy dostawy przez głównego dostawcę. 

W 2004 r., nastąpiła likwidacja spółki Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne S.A. we Wrocławiu,  
w której Pan Andrzej Diakun pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w latach 2000–2002. Wrocławskie Zinte-
growane Centrum Logistyczne S.A. została zawiązana w celu wybudowania centrum logistycznego we Wroc-
ławiu przy ul. Granicznej. Grunty pod budowę centrum logistycznego miały być wniesione aportem przez 
Gminę Wrocław. Ponieważ Gmina Wrocław nie wniosła gruntów do spółki jej dalsze istnienie stało się bez-
przedmiotowe i zgodnie z podjętymi przez Akcjonariuszy uchwałami Spółka została zlikwidowana.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana  
Andrzeja Diakun ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodo-
wych). Ponadto, Pan Andrzej Diakun nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia  
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Artur	Wójcikowski	–	Wiceprezes	Zarządu	

Pan Artur Wójcikowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 17 maja 2003 r. Poza przedsiębiorstwem 
Emitenta, Pan Artur Wójcikowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu wi-
dzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Arturem Wójcikowskim, a innymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Artur Wójcikowski posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, kierunek: Finanse i Bankowość. Ponadto, Pan Artur Wójcikowski ukończył kurs do-
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skonalenia umiejętności menadżerskich organizowany przez Kanadyjski Instytut Zarządzania w Warszawie 
„Management 2005” oraz w 2006 r. rozpoczął studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej, Wydział 
Informatyki i Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Projektami.

Pan Artur Wójcikowski kolejno pracował:

– w latach 1996–1997 w spółce Simpol Sp. z o.o. we Wrocławiu jako Starszy Referent ds. Ekonomicz-
no-Finansowych;

– w latach 1997–1998 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych, 
Kierownik Sprzedaży, Kierownik Działu Planowania i Analiz;

– w latach 1998–1999 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Profit Konsulting Artur Wójci-
kowski w Gozdnicy, w ramach powyższej działalności świadczył usługi w zakresie sporządzania 
prognoz i analiz na rzecz spółki TIM S.A. we Wrocławiu;

–  w latach 1999–2000 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Profit Konsulting Artur Wójci-
kowski w Gozdnicy, w ramach powyższej działalności zarządzał biurem Zarządu Emitenta; 

–  w latach 2000–2001 u Emitenta jako Dyrektor Biura Zarządu;

– w latach 2001–2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Profit Konsulting Artur Wójci-
kowski w Gozdnicy, w ramach powyższej działalności zarządzał Pionem Logistyki Emitenta;

– od 2003 r. u Emitenta jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Wójcikowski, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił funkcję 
członka Rady Nadzorczej we Wrocławskim Zintegrowanym Centrum Logistycznym S.A. we Wrocławiu. 

Działalność powyższego podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Obecnie Pan Artur Wójcikowski nie pełni funkcji członka organów innych spółek kapitałowych lub osobowych.

Za wyjątkiem posiadania pakietu akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz udziałów w kapitale zakładowym 
spółki Era Motor Sp. z o.o. we Wrocławiu, Pan Artur Wójcikowski nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem 
spółek kapitałowych lub osobowych. Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Wójcikowski nie był 
wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Artur Wójcikowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za prze-
stępstwo.

W 2004 r., nastąpiła likwidacja spółki Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne S.A. we Wrocławiu, 
w której Pan Artur Wójcikowski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w latach 2002–2003. Wrocławskie 
Zintegrowane Centrum Logistyczne S.A. została zawiązana w celu wybudowania centrum logistycznego we 
Wrocławiu przy ul. Granicznej. Grunty pod budowę centrum logistycznego miały być wniesione aportem przez 
Gminę Wrocław. Ponieważ Gmina Wrocław nie wniosła gruntów do spółki jej dalsze istnienie stało się bez-
przedmiotowe i zgodnie z podjętymi przez Akcjonariuszy uchwałami Spółka została zlikwidowana.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Artura Wójcikowskiego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawo-
dowych). Ponadto, Pan Artur Wójcikowski nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

RADA	NADZORCZA

Krzysztof	Folta	–	Przewodniczący	Rady	Nadzorczej

Pan Krzysztof Folta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 13 listopada 1998 r.

Za wyjątkiem opisanych poniżej, poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Krzysztof Folta nie wykonuje działal-
ności, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Krzysztofem Folta, a członkami Zarządu oraz innymi członkami Rady Nadzorczej nie wystę-
pują powiązania rodzinne. 

Pan Krzysztof Folta posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. elektryk): ukończył studia na Politechnice Wroc-
ławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna. Ponadto, Pan Krzysztof Folta ukoń-
czył we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz  
w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management” 2000”.
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Pan Krzysztof Folta kolejno pracował:

– w latach 1984 - 1987 w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy Unita we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu;

– w latach 1988 - 1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Dyrektor Naczelny;

– od 1995 r. w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Prezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, Pan Krzysztof Folta pełnił oraz nadal 
pełni następujące funkcje:

– Prezesa Zarządu w spółce TIM S.A. we Wrocławiu;

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce SONEL S.A. w Świdnicy.

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Za wyjątkiem posiadania akcji w kapitale zakładowym Emitenta, spółki TIM S.A. we Wrocławiu (18,15% akcji 
oraz głosów), spółki SONEL S.A. w Świdnicy (28% akcji oraz głosów) oraz niewielkich ilości akcji spółek pub-
licznych, Pan Krzysztof Folta nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych. 
Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Folta nie był wspólnikiem/akcjonariuszem spółek 
kapitałowych lub osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Krzysztof Folta nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w od-
niesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Folta pełnił funkcje członka organów, a także w których był 
on osobą zarządzającą wyższego szczebla.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Krzysztofa Folta ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). 
Ponadto, Pan Krzysztof Folta nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządza-
niu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Zdzisław	Gajek	–	członek	Rady	Nadzorczej

Pan Zdzisław Gajek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 26 stycznia 2007 r.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Zdzisław Gajek nie wykonuje żadnej działalności, która może mieć 
istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Zdzisławem Gajek a członkami Zarządu oraz innymi członkami Rady Nadzorczej nie wystę-
pują powiązania rodzinne.

Pan Zdzisław Gajek posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu, Wydział: Zarządzanie i Informatyka, kierunek: Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, 
specjalność: Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. 

Ponadto, Pan Zdzisław Gajek uczestniczył w cyklu szkoleń menedżerskich realizowanych w Polsce przez 
Neumann Management Institute, Wiedeń.

Pan Zdzisław Gajek kolejno pracował:

– w latach 1987–1990 w Zdzisław Gajek Wytwarzanie Galanterii w Nysie – jako przedsiębiorca pro-
wadzący powyższą działalność gospodarczą;

– od 1991 roku w ING Banku Śląskim S.A. O/Wrocław w Katowicach, w tym od 1993 roku na stano-
wiskach menedżerskich, kolejno – jako:

•	 Zastępca Dyrektora Oddziału w Nysie (od 01.10.1993 do 04.05.1997);

•	 p.o. Dyrektora Oddziału w Krapkowicach (od 05.05.1997 do 30.06.1997);

•	 Dyrektor Oddziału w Krapkowicach (od 01.07.1997 do 31.08.1998);

•	 Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej w Opolu (od 01.09.1998 do 30.09.2000);

•	 Dyrektor Centrum Bankowości Korporacyjnej we Wrocławiu (od 01.10.2000 do 30.04.2004);

•	 Dyrektor Regionalny ds. Obsługi Firm, Region Wrocław (od 01.05.2004 do 14.09.2004);

•	 Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych, Region Wrocław (od 15.09.2004).
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W okresie ostatnich 5 lat Pan Zdzisław Gajek, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, nie pełnił oraz 
obecnie nie pełni funkcji członka organów innych spółek kapitałowych lub osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Zdzisław Gajek nie był oraz obecnie nie jest wspólnikiem/akcjonariuszem spółek 
kapitałowych lub osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Zdzisław Gajek nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki ogłoszenia upadłości/likwidacji ani wprowadzenia za-
rządu komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Zdzisław Gajek pełnił funkcję członka 
organów lub, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Zdzisława Gajka ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych. 
Ponadto, Pan Zdzisław Gajek nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządza-
niu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Robert	Machała	–	członek	Rady	Nadzorczej

Pan Robert Machała pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 13 maja 2006 r.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Robert Machała prowadzi działalność wykonywaną osobiście w zakre-
sie sporządzania opinii biegłego z zakresu finansów na zlecenie sądu, prokuratury, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Urzędu Kontroli Skarbowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia-
łalności Emitenta. Poza powyższą działalnością, Pan Robert Machała nie wykonuje działalności, która może 
mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Robertem Machała, a członkami Zarządu oraz innymi członkami Rady Nadzorczej nie wy-
stępują powiązania rodzinne.

Pan Robert Machała posiada wykształcenie wyższe (stopień: doktora nauk ekonomicznych): ukończył stu-
dia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Ponadto, Pan Robert 
Machała ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada 
licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego.

Pan Robert Machała od 1996 r. pracuje w spółce OMB Consulting Sp. z o.o. w Wysokiej jako członek Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, Pan Robert Machała pełnił następu-
jące funkcje:

– członka Zarządu w spółce OMB Consulting Sp. z o.o. w Wysokiej; od roku 1996,

– członka Zarządu w spółce Inkaso Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu; od roku 2001,

– członka Zarządu w spółce Inkaso Management Sp. z o.o. we Wrocławiu; w latach 2002–2003,

– członka Zarządu w spółce Re-Eko Organizacja Odzysku S.A. w Świdnicy; w roku 2004,

– członka Zarządu w spółce Pactum Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. we Wrocławiu; w roku 2004,

– członka Rady Nadzorczej w spółce Intermoda S.A. we Wrocławiu; od roku 2000,

– członka Rady Nadzorczej w spółce TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, od roku 2005.

Pan Robert Machała obecnie pełni funkcje:

– członka Zarządu w spółce OMB Consulting Sp. z o.o. w Wysokiej; od roku 1996,

– członka Zarządu w spółce Inkaso Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu; od roku 2001,

– członka Rady Nadzorczej w spółce Intermoda S.A. we Wrocławiu; od roku 2000,

– członka Rady Nadzorczej w spółce TBS Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu, od roku 2005. 

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Za wyjątkiem posiadania udziałów w kapitale zakładowym spółki OMB Consulting Sp. z o.o. w Wysokiej oraz 
spółki Inkaso Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu Pan Robert Machała nie jest wspólnikiem ani akcjonariu-
szem spółek kapitałowych lub osobowych. Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Machała 
był wspólnikiem następujących spółek kapitałowych: INKASO Management Sp. z o.o. we Wrocławiu, OMB 
Service Sp. z o.o. we Wrocławiu. Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Machała nie był 
wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych. 
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W okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Machała nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w od-
niesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Machała pełnił funkcje członka organów, a także w których był 
on osobą zarządzającą wyższego szczebla, za wyjątkiem likwidacji spółki Re-Eko Organizacja Odzysku S.A. 
w Świdnicy, w której to spółce Pan Rober Machała w roku 2004 pełnił funkcję członka Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Roberta Machała ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodo-
wych). Ponadto, Pan Robert Machała nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia  
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Janusz	Rybka –	członek	Rady	Nadzorczej

Pan Janusz Rybka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 26 stycznia 2007 r.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Janusz Rybka nie wykonuje żadnej działalności, która może mieć istot-
ne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Januszem Rybką a członkami Zarządu oraz innymi członkami Rady Nadzorczej nie wystę-
pują powiązania rodzinne.

Pan Janusz Rybka posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. inżynierii ochrony środowiska): ukończył studia na 
Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, Wydział: Inżynieria Sanitarna, specjalność: Zaopatrzenie w Wodę  
i Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów. Ponadto, Pan Janusz Rybka uzyskał tytuł doktora nauk technicznych 
na Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu, Wydział: Inżynieria Sanitarna.

Pan Janusz Rybka kolejno pracował:

– od 1978 roku w Biurze Inwestorskim Janusz Rybka we Wrocławiu – jako przedsiębiorca prowadzą-
cy powyższą działalność gospodarczą;

– w latach 2000-2001 w WPBP nr 1 „Grupa Jedynka Wrocławska” S.A. we Wrocławiu jako Wicepre-
zes Zarządu – Dyrektor Techniczny;

– w 2000 roku w Biurze Koordynacji Projektów Banku Światowego we Wrocławiu   jako Konsultant;

– w latach 1996-1999 w Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych we Wrocławiu jako Dyrektor.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta (w tym pełnieniem 
funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta w okresie od dnia 12 maja 2001 do dnia 13 maja 2006 r.), pełnił 
następujące funkcje:

– Wiceprezesa Zarządu w WPBP nr 1 „Grupa Jedynka Wrocławska” S.A. we Wrocławiu (w latach 
2000-2001); 

– członka Rady Nadzorczej w Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwie Inżynieryjno-Budowlanym Sp. z o.o. 
w Poznaniu (w latach 2003-2006); 

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Wadex S.A. we Wrocławiu (od końca 2006 roku). 

Obecnie, Pan Janusz Rybka pełni następujące funkcje:

– Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Wadex S.A. we Wrocławiu. 

Działalność powyższego podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Za wyjątkiem posiadania pakietu (28.361 sztuk) akcji w kapitale zakładowym Emitenta, Pan Janusz Rybka nie 
jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych. Poza powyższym, w okresie ostat-
nich 5 lat Pan Janusz Rybka nie był wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki ogłoszenia upadłości/likwidacji ani wprowadzenia zarzą-
du komisarycznego w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Janusz Rybka pełnił funkcję członka organów 
lub, w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.
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W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Janusza Rybki ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych. 
Ponadto, Pan Janusz Rybka nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządza-
niu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Jan	Walulik	–	członek	Rady	Nadzorczej

Pan Jan Walulik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 12 maja 2001r.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Jan Walulik nie wykonuje działalności, która może mieć istotne zna-
czenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.

Pomiędzy Panem Janem Walulik, a członkami Zarządu oraz innymi członkami Rady Nadzorczej nie występują 
powiązania rodzinne.

Pan Jan Walulik posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. telekomunikacji): ukończył studia na Politechnice 
Wrocławskiej, Wydział: Elektrotechnika. Ponadto, Pan Jan Walulik ukończył studium podyplomowe na Poli-
technice Wrocławskiej – „Micropocesory w technice pomiarowej”.

Pan Jan Walulik kolejno pracował:

– w latach 1980–1984 w PAE Radiotechnika we Wrocławiu jako inżynier uruchomień;

– w latach 1984–1987 w ZPAE INCO we Wrocławiu jako inżynier serwisu; 

– w latach 1987–1990 w Tareq Co., Kuwait City, Kuwejt, jako inżynier serwisu; 

– w latach 1990–1994 w spółce TIM S.A. we Wrocławiu jako Kierownik Zakładu Innowacyjno-Wdro-
żeniowego; 

– w latach 1994–1995 w spółce TIM Sp. z o.o. w Świdnicy jako Dyrektor d.s. Technicznych;

– od 1995 r. w spółce SONEL S.A. w Świdnicy jako Wiceprezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Walulik, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił następujące 
funkcje:

– Wiceprezesa Zarządu w spółce SONEL S.A. w Świdnicy;

– członka Rady Nadzorczej w spółce TIM S.A. we Wrocławiu.

Pan Jan Walulik obecnie pełni funkcje:

– Wiceprezesa Zarządu w spółce SONEL S.A. w Świdnicy;

– członka Rady Nadzorczej w spółce TIM S.A. we Wrocławiu.

Działalność powyższych podmiotów nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Za wyjątkiem posiadania pakietu akcji w kapitale zakładowym Emitenta, spółki SONEL S.A. w Świdnicy, spółki 
TIM S.A. we Wrocławiu, udziałów w kapitale zakładowym spółki SONEL w Moskwie i SONEL w Kijowie oraz 
niewielkich ilości akcji spółek publicznych, Pan Jan Walulik nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek 
kapitałowych lub osobowych. Poza powyższym, w okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Walulik nie był wspólnikiem/
akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych. 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Walulik nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w od-
niesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Walulik pełnił funkcje członka organów, a także w których był on 
osobą zarządzającą wyższego szczebla.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana 
Jana Waliuk ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). 
Ponadto, Pan Jan Walulik nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.
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14.1.1.	 Osoby	zarządzające	wyższego	szczebla

W opinii Emitenta nie istnieją osoby zarządzające wyższego szczebla inne niż członkowie Zarządu i Rady 
Nadzorczej, które miałyby znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie 
do zarządzania swoją działalnością. Z uwagi na fakt, że przepisy Rozporządzenia o Prospekcie nie definiują 
pojęcia „osoby zarządzające wyższego szczebla”, na potrzeby Prospektu, Emitent przyjął, że są nimi członko-
wie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta.

14.2.	 Informacje	na	temat	konfliktu	interesów	w	organach	administracyjnych,	zarządzają-
cych	i	nadzorczych	oraz	wśród	osób	zarządzających	wyższego	szczebla

14.2.1.	 Konflikt	interesów

Według wiedzy Emitenta, nie występują potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu i członków Rady 
Nadzorczej pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub obowiązkami.

14.2.2.	 Umowy	zawarte	odnośnie	powołania	członków	organów

Według wiedzy Emitenta, nie występują żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, 
klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane w pkt 14.1 niniejszego Prospek-
tu zostały wybrane na członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

14.2.3.	 Uzgodnione	ograniczenia	w	zbywaniu	akcji	emitenta

Osoby wskazane w pkt. 14.1., które są Akcjonariuszami Emitenta, zawarły z Oferującym w formie pisemnej 
umowy, w ramach których Akcjonariusze zobowiązali się, iż w terminie od 05.12.2006r. do dnia przypadające-
go na koniec okresu 12 miesięcy licząc od daty zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowe-
go, bez pisemnej zgody Oferującego:

● nie dokonają sprzedaży posiadanych Akcji Serii A i B;

● nie obciążą posiadanych Akcji Serii A i B;

● nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia lub obciążenia posiadanych Akcji Serii A i B.

Oferujący może zezwolić na wcześniejsze zbycie akcji będących przedmiotem wyżej określonej umowy na 
pisemny wniosek Akcjonariusza.

Przedmiotowe umowy dotyczą następujących osób wskazanych w pkt. 14.1.:
• Pana Krzysztofa Folty – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiadającego 1.525.838 Akcji Serii A i B, 

który zawarł umowę zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” dotyczącą 100% Akcji Serii A i B tj. 1.525.838 
sztuk Akcji Serii A i B. Udział procentowy Pana Krzysztofa Folty w kapitale zakładowym objętym przedmio-
tową umową wynosi 25,43%.

• Pana Jana Walulika – Członka Rady Nadzorczej, posiadającego 427.938 Akcji Serii A i B, który zawarł 
umowę zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” dotyczącą 100% Akcji Serii A i B tj. 427.938 sztuk Akcji Serii 
A i B. Udział procentowy Pana Jana Walulika w kapitale zakładowym objętym przedmiotową umową wynosi 
7,13%.
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15.	 Wynagrodzenie	i	inne	świadczenia	za	ostatni	pełny	rok	obrotowy	w	odniesieniu		
	 do	członków	organów	administracyjnych,	zarządzających	i	nadzorczych	

15.1.	Wysokość	wynagrodzenia	oraz	przyznanych	przez	Emitenta	i	jego	podmioty	zależne	
świadczeń	w	naturze	za	usługi	świadczone	na	rzecz	spółki	lub	jej	podmiotów	zależnych

ZARZĄD

Szczegółowe dane na temat wynagrodzenia (w PLN) otrzymanego przez Andrzeja Diakuna - Prezesa Zarządu 
w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. prezentowane są w tabeli poniżej:

Rodzaj	wynagrodzenia 2004 2005 2006
Wynagrodzenie zasadnicze 216.000 260.000 264.000
Premie 15.578,40 127.745,98 200.764,37
Dodatkowe świadczenia 3.800 20.000 29.820
Łącznie: 235.378,40 407.745,98 494.584,37

Wynagrodzenie (w PLN) otrzymane przez Andrzeja Diakuna – Prezesa Zarządu od TIM S.A. we Wrocławiu 
oraz od SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, w związku z pełnieniem (jak wskazano poniżej) funkcji w organach 
tych spółek, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

TIM	S.A.
Imię	i	nazwisko 2004 2005 2006

Andrzej Diakun
(jako członek Rady Nadzorczej) 2.000 ----------- ---------

SONEL	S.A.
Imię	i	nazwisko 2004 2005 2006

Andrzej Diakun
(jako członek Rady Nadzorczej) 3.000,00 1.000,00 5.000,00

Szczegółowe dane na temat wynagrodzenia (w PLN) otrzymanego przez Artura Wójcikowskiego – Wiceprezesa 
Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. prezentowane są w tabeli poniżej:

Rodzaj	wynagrodzenia 2004 2005 2006
Wynagrodzenie zasadnicze 114.000 172.000 180.000
Premie 10.385,60 85.163,99 133.842,91
Dodatkowe świadczenia 2.750 11.000 22.820
Łącznie: 127.135,60 268.163,99 336.662.91

RADA	NADZORCZA

Poniższa tabela prezentuje wynagrodzenie (w PLN) otrzymane przez każdego z członków Rady Nadzorczej 
w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.:

Imię	i	nazwisko 2004 2005 2006
Krzysztof Folta 8.000 8.000 14.000
Krzysztof Wieczorkowski 4.000 4.000 7.000
Mirosław Nowakowski 4.000 4.000 7.000
Janusz Rybka 4.000 4.000 2.000
Jan Walulik 4.000 3.000 7.000
Robert Machała - - 5.000
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(Obecnie Panowie Mirosław Nowakowski oraz Krzysztof Wieczorkowski nie są członkami Rady Nadzorczej. 
W dniu 26 stycznia 2007 roku Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację wyżej wymienionych i powołało do 
składu Rady Nadzorczej Panów Zdzisława Gajka oraz Janusza Rybkę (Pan Janusz Rybka uprzednio zasiadał 
w Radzie Nadzorczej Spółki; mandat Pana Janusza Rybki wygasł z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2005 rok, które odbyło się dnia 13 maja 2006 roku).

W 2006 roku członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano świadczeń w naturze.

Z uwagi na powiązania personalne w organach Emitenta oraz spółek TIM S.A. we Wrocławiu i SONEL S.A.  
w Świdnicy, poniżej dodatkowo prezentowane jest:

(a) wynagrodzenie (w PLN) otrzymane przez członków Rady Nadzorczej Emitenta od TIM S.A. we Wroc-
ławiu w związku z pełnieniem (jak wskazano poniżej) funkcji w organach tej spółki, w okresie od dnia 
1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.:

TIM	S.A.	
Imię	i	nazwisko 2004 2005 2006

Krzysztof Folta 
(jako członek Zarządu) 622.349 1.215.582 1.385.230

Krzysztof Wieczorkowski 
(jako członek Rady Nadzorczej) 15.000 39.000 15.000

Mirosław Nowakowski 
(jako członek Zarządu) 417.742 874.553 1.046.854

Janusz Rybka ----------- ------------ -----------
Jan Walulik 
(jako członek Rady Nadzorczej) 3.000 13.000 5.000

Robert Machała ----------- ----------- -----------

Wyżej wymienionym osobom, w powyższych okresach nie przyznano świadczeń w naturze.

(b) wynagrodzenie (w PLN) otrzymane przez członków Rady Nadzorczej Emitenta od SONEL S.A. w Świd-
nicy w związku z pełnieniem (jak wskazano poniżej) funkcji w organach tej spółki, w okresie od dnia  
1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.:

SONEL	S.A.
Imię	i	nazwisko 2004 2005 2006

Krzysztof Folta 
(jako członek Rady Nadzorczej) 9.000,00 3.000,00 15.000,00

Krzysztof Wieczorkowski 
(jako członek Zarządu) 463.605,59 511.971,81 639.207,65

Mirosław Nowakowski 
(jako członek Rady Nadzorczej) 3.000,00 1.000,00 5.000,00

Janusz Rybka ------------ ----------- ------------
Jan Walulik 
(jako członek Zarządu) 346.227,03 384.160,84 593.083,30

Robert Machała --------- ----------- ----------

Wyżej wymienionym osobom, w powyższych okresach nie przyznano świadczeń w naturze. 

15.2.	Ogólna	kwota	wydzielona	lub	zgromadzona	przez	Emitenta	lub	jego	podmioty	zależne	
na	świadczenia	rentowe,	emerytalne	lub	podobne	świadczenia.	

W latach 2004–2006 Emitent nie tworzył rezerw na świadczenia pracownicze.
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16.	 Praktyki	organu	administracyjnego,	zarządzającego	i	nadzorującego

16.1.	Data	zakończenia	obecnej	kadencji	oraz	okres,	przez	jaki	członkowie	organów	admini-
stracyjnych,	zarządzających	i	nadzorujących	sprawowali	swoje	funkcje

16.1.1.	 Zarząd

Zarząd Emitenta składa się obecnie z 2 członków: Pana Andrzeja Diakuna – Prezesa Zarządu oraz Pana Ar-
tura Wójcikowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Wyżej wymienieni zostali powołani do Zarządu z dniem 14 maja 2005 r. na okres wspólnej 2-letniej kadencji. 
Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2006 r. 

16.1.2.	 Rada	Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków: Pana Krzysztofa Folty – Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej, Pana Zdzisława Gajka – członka Rady Nadzorczej, Pana Roberta Machały – członka Rady Nadzorczej, 
Pana Janusza Rybki – członka Rady Nadzorczej oraz Pana Jana Walulika – członka Rady Nadzorczej.

Wyżej wymienieni, zostali powołani do Rady Nadzorczej z dniem 13 maja 2006 roku, za wyjątkiem Panów 
Zdzisława Gajka i Janusza Rybki, którzy zostali powołani do Rady Nadzorczej z dniem 26 stycznia 2007 roku 
(z uwagi na rezygnację Panów Mirosława Nowakowskiego i Krzysztofa Wieczorkowskiego z pełnienia funkcji 
członków Rady Nadzorczej, które to rezygnacje zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 26 stycznia 
2007 roku) na okres wspólnej rocznej kadencji. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2006 rok.

16.2.	 Informacje	o	umowach	o	świadczenie	usług	członków	organów	administracyjnych,	
zarządzających	i	nadzorujących	z	Emitentem	lub	którymkolwiek	z	jego	podmiotów	
zależnych,	określających	świadczenia	wypłacane	w	chwili	rozwiązania	stosunku	pracy

Członkowie Zarządu są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umów o pracę.

Umowy o pracę z Panem Andrzejem Diakunem – Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym oraz Panem 
Arturem Wójcikowskim – Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Finansowym nie przewidują szczególnych 
świadczeń wypłacanych w chwili rozwiązania stosunku pracy z powyższymi osobami. Członkowie Zarządu nie 
są stronami umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Umowa o pracę zawarta z Panem Andrzejem Diakunem, Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym prze-
widuje, iż strony umowy mogą rozwiązać przedmiotową umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, jedynie pod warunkiem wcześniejszego odwołania Pracownika z funkcji Prezesa Zarządu lub 
wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu. 

16.3.	 Informacje	o	komisji	ds.	audytu	i	komisji	ds.	wynagrodzeń	Emitenta,	dane	komisji	oraz	
podsumowanie	zasad	funkcjonowania	tych	komisji

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze względu 
na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków Rady Nadzorczej, Emitent nie 
planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji. Obowiązujące przepisy nie zobowiązują Emitenta do 
powołania takich komisji.

16.4.	Oświadczenie	na	temat	stosowania	przez	Emitenta	procedur	ładu	korporacyjnego

Emitent przyjął zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005 r.” 
z wyjątkiem zasad oznaczonych numerami 20, 28 i 43.

Akcjonariusze zdecydowali o niestosowaniu zasady nr 20 ze względu na strukturę akcjonariatu oraz charakter 
i wielkość emisji. 

Względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiają za niestosowaniem w całości zasady nr 28 (w odniesieniu 
do powoływania komitetów Rady Nadzorczej), a to z kolei wyklucza przestrzeganie w całości zasady nr 43  
(w odniesieniu do wyboru biegłego rewidenta po uzyskaniu rekomendacji komitetu audytu).
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17.	 Zatrudnienie

17.1.	 Informacje	o	zatrudnieniu	w	okresie	objętym	historycznymi	informacjami	finansowymi

Ze względu na rozwój Emitenta, w okresie od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 28 lutego 2007 r., nastąpił wzrost 
liczby zatrudnionych u Emitenta. Liczba zatrudnionych (stan osobowy) w powyższym okresie kształtowała się 
w następujący sposób:

Okres Zatrudnienie	ogółem
Umowa	na	czas

określony nieokreślony
28.02.2007 191 64 127
31.12.2006 181 65 116
30.09.2006 169 69 100
30.06.2006 155 57 98
31.12.2005 147 54 93
31.12.2004 129 41 88
31.12.2003 111 24 87

Poniższa tabela odzwierciedla strukturę zatrudnienia Emitenta ze względu na wiek zatrudnionych w okresie od 
dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 28 lutego  2007r.

Okres Zatrudnienie	ogółem
Przedział	wieku

do	20 21	do	30 31	do	40 41	do	50 +50
28.02.2007 191 2 66 51 37 35
31.12.2006 181 2 62 48 35 34
30.09.2006 169 2 56 45 35 31
30.06.2006 155 2 52 42 32 27
31.12.2005 147 0 45 41 31 30
31.12.2004 129 0 32 43 27 27
31.12.2003 111 0 23 43 28 17

Poniższa tabela odzwierciedla strukturę zatrudnienia Emitenta ze względu na wykształcenie zatrudnionych  
w okresie od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

Okres Zatrudnienie	ogółem
Wykształcenie

wyższe średnie	
techniczne

średnie	
ogólne

zasadnicze	
zawodowe podstawowe

28.02.2007 191 96 54 9 28 4
31.12.2006 181 90 51 9 28 3
30.09.2006 169 83 55 8 21 2
31.12.2005 147 61 53 9 22 2
31.12.2004 129 45 52 6 25 1
31.12.2003 111 41 39 7 22 2

Poniższa tabela odzwierciedla strukturę zatrudnienia Emitenta ze względu na zajmowane stanowisko w okre-
sie od dnia 31 grudnia 2003 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

Okres Zatrudnienie	ogółem
Stanowiska

umysłowe fizyczne
28.02.2007 191 129 62
31.12.2006 181 119 62
30.09.2006 169 106 63
31.12.2005 147 80 67
31.12.2004 129 68 61
31.12.2003 111 58 53

Informacje zawarte w powyższych tabelach dotyczą zatrudnionych wyłącznie na podstawie umów o pracę. 

U Emitenta nie działają związki zawodowe oraz nie zawarto układu zbiorowego pracy.
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17.2.	 Informacje	o	posiadanych	przez	członków	organów	zarządzających	i	nadzorujących	
akcjach	i	opcjach	na	akcje	Emitenta

17.2.1.	 Zarząd	Emitenta

Informacje o akcjach Emitenta posiadanych przez członków Zarządu prezentuje poniższa tabela:

Nazwisko	i	imię	 
oraz	funkcja

Liczba	akcji	zwykłych	na	okaziciela	 
serii	A	i	B	Emitenta

Udział	procentowy	 
w	kapitale	zakładowym	Emitenta	

Diakun Andrzej – Prezes Zarządu 232.248 3,87%
Wójcikowski Artur – Wiceprezes Zarządu 112.901 1,88%

Udział procentowy w kapitale zakładowym Emitenta jest tożsamy z udziałem w ogólnej liczbie głosów na Wal-
nym Zgromadzeniu.

Dnia 5 października 2006 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia założeń Programu Mo-
tywacyjnego. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są Prezes Zarządu i członkowie 
Zarządu, inni członkowie kadry kierowniczej Emitenta oraz pozostali pracownicy, którzy nie zajmują kierow-
niczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Emitenta. 
Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz innym upraw-
nionym do uczestnictwa w powyższym programie może zostać przyznanych łącznie nie więcej niż 300.000 
Akcji Serii C Emitenta. Szczegółowe informacje na temat Programu Motywacyjnego zawarte są w pkt 21.1.6. 
niniejszego Prospektu

17.2.2.	 Rada	Nadzorcza	Emitenta

Informacje o akcjach Emitenta posiadanych przez członków Rady Nadzorczej prezentuje poniższa tabela:

Nazwisko	i	imię 
oraz	funkcja

Liczba	akcji	zwykłych	 
na	okaziciela	 

serii	A	i	B	Emitenta

Udział	procentowy	w	kapitale	
zakładowym	Emitenta	 
(i	głosach	na	WZA)

Folta Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.525.838 25,43%
Rybka Janusz – członek Rady Nadzorczej 28.361 0,47%
Walulik Jan – członek Rady Nadzorczej 427.938 7,13%

17.3.	Opis	wszelkich	ustaleń	dotyczących	uczestnictwa	pracowników	w	kapitale	własnym

Dnia 5 października 2006 r., Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia założeń Programu 
Motywacyjnego. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są oprócz Prezesa Zarządu 
i członków Zarządu, inni członkowie kadry kierowniczej Emitenta oraz pozostali pracownicy, którzy nie zajmu-
ją kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju 
Emitenta. Zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz 
innym uprawnionym do uczestnictwa w powyższym programie może zostać przyznanych łącznie nie więcej 
niż 300.000 Akcji Serii C Emitenta. Szczegółowe informacje na temat Programu Motywacyjnego zawarte są  
w pkt 21.1.6. niniejszego Prospektu.

18.	 Znaczni	akcjonariusze

18.1.	 Informacje	na	temat	osób	innych	niż	członkowie	organów	administracyjnych,	zarządza-
jących	i	nadzorczych,	które	w	sposób	bezpośredni	lub	pośredni	mają	udziały	w	kapitale	
Emitenta	lub	prawa	głosu	podlegające	zgłoszeniu	na	mocy	prawa	krajowego	Emitenta

Spośród akcjonariuszy Emitenta, oprócz akcjonariuszy – członków Rady Nadzorczej Emitenta wskazanych  
w pkt 17.2.2., następujące osoby posiadają powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta:

– Pan Krzysztof Wieczorkowski posiada 1.908.685 akcji stanowiących 31,81% kapitału zakładowego  
i uprawniających do wykonywania 31,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 95

– Pan Mirosław Nowakowski posiada 709.790 akcji stanowiących 11,83% kapitału zakładowego i upraw-
niających do wykonywania 11,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

–  Pani Ewa Folta (małżonka Pana Krzysztofa Folty – Przewodniczącego Rady Nadzorczej) posiada 
487.814 akcji stanowiących 8,13% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 8,13% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

18.2.	 Informacje	o	innych	prawach	głosu	w	odniesieniu	do	Emitenta

Akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami 
Emitenta.

18.3.	Wskazanie	podmiotu	dominującego	wobec	Emitenta,	lub	podmiotu	sprawującego	kon-
trolę	nad	Emitentem

Emitent nie jest podmiotem kontrolowanym przez inny podmiot w rozumieniu właściwych przepisów. Zgodnie 
z wiedzą Emitenta, nie występują inne niż określone w KSH mechanizmy zapobiegające nadużywaniu przez 
podmiot dominujący w stosunku do Emitenta jego pozycji dominującej. 

18.4.	Opis	wszelkich	znanych	Emitentowi	ustaleń,	których	realizacja	w	przyszłości	może	
spowodować	zmiany	w	sposobie	kontroli	Emitenta

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w spo-
sobie kontroli Emitenta.

19.	 Transakcje	z	podmiotami	powiązanymi

Zważywszy, że:
1) Pan Krzysztof Folta będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie Preze-

sem Zarządu TIM S.A., oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej SONEL S.A.,
2) Pan Mirosław Nowakowski, będący do dnia 26 stycznia 2007 r. członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 

jest jednocześnie członkiem Zarządu TIM S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej SONEL S.A.,
3) Pan Krzysztof Wieczorkowski, będący do dnia 26 stycznia 2007 r. członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, 

jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej TIM S.A. oraz Prezesem Zarządu SONEL S.A.,
4) Pan Jan Walulik, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie członkiem Rady 

Nadzorczej TIM S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu SONEL S.A.,

na potrzeby niniejszego Prospektu, Emitent uznał, że spółki:
1) TIM S.A., z siedzibą we Wrocławiu, oraz
2) SONEL S.A., z siedzibą we Wrocławiu,

są podmiotami powiązanymi z Emitentem.

W okresie objętym badaniem dla potrzeb niniejszego Prospektu Emitent zawarł następujące transakcje  
z podmiotami powiązanymi:

Transakcje	pomiędzy	Emitentem	a	TIM	S.A.:

W okresie od 1 stycznia 2003 roku do dnia zatwierdzenia prospektu TIM S.A. sprzedał Emitentowi towary, 
materiały i usługi za łączną kwotę 15.393 tys. zł.

W tym samym okresie Emitent sprzedał towary, materiały i usługi Spółce TIM S.A. za łączną kwotę 3.193 tys. zł.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze transakcje zawarte pomiędzy Emitentem a TIM S.A.: 

1. W dniu 2 listopada 1999 roku Emitent zawarł z TIM S.A. („Kupujący”) umowę nr 41/BZ/99 („Umowa”). 
Na podstawie Umowy, Emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Kupującego energii elektrycz-
nej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę. Zgodnie z Umową, do 
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czasu wprowadzenia własnej taryfy przez Pilmet S.A. we Wrocławiu, sprzedaż energii elektrycznej 
rozliczana jest na podstawie aktualnego cennika Zakładu Energetycznego Wrocław S.A. według gru-
py taryfowej C 21 tabela C7 stanowiącej załącznik do umowy, z uwzględnieniem wskazań licznika  
i jest powiększana o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.

2. W dniu 1 stycznia 2000 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Sprzedawca”) umowę sprzedaży kompleksowej 
nr 1/2UW/2000 („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest współpraca Emitenta i Sprzedawcy w zakresie 
kupna – sprzedaży materiałów i urządzeń elektronicznych będących w ofercie handlowej Sprzedawcy, 
na zasadach określonych w Umowie. Na podstawie Umowy Sprzedający zobowiązał się sprzedawać 
Emitentowi towary będące w ofercie Sprzedawcy po cenach fabrycznych pomniejszonych o uzgodnio-
ne przez strony Umowy upusty. Strony ustaliły, że przy zamówieniach jednorazowo przekraczających 
kwotę 20.000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) istnieje możliwość negocjowania wysokości rabatów. 
Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się do dokonywania zakupów u Sprzedawcy w wymiarze nie 
mniejszym niż kwota 2.400.000 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) rocznie. Umowa była 
aneksowana 9 aneksami, ostatni z nich został sporządzony w dniu 14 września 2004 r. Na podstawie 
Aneksów strony Umowy zmieniały głównie wysokości przyznanych rabatów i terminy płatności, które 
na podstawie aneksu nr 9 do Umowy wynoszą 75 dni od daty wystawienia faktury. 

3. W dniu 2 sierpnia 2004 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Dostawca”) umowę nr 05-4-010 („Umowa”), na 
podstawie której Emitent zlecił Dostawcy wykonanie zadania w postaci „dostawy rozdzielni dla zasilania  
i sterowania pomp pływających, w ilości 4 sztuk”. Zgodnie z Umową przedmiot Umowy miał być wykonany 
przez Dostawcę do dnia 16 sierpnia 2004 r. Strony ustaliły wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przed-
miotu Umowy na kwotę 35.588 PLN (trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) netto.

4. W dniu 3 stycznia 2005 r. Emitent zawarł z TIM S.A. (Sprzedawca”) umowę nr 309/2005 („Umowa”). 
Przedmiotem Umowy jest współpraca Emitenta i Sprzedawcy w zakresie sprzedaży towarów będą-
cych w ofercie handlowej Sprzedawcy. Na podstawie Umowy Sprzedający zobowiązał się sprzeda-
wać Emitentowi towary będące w ofercie Sprzedawcy po cenach zgodnych z przedłożonymi ofertami,  
a w przypadku ich braku - po cenach cennikowych u producentów towarów, obowiązujących u Sprze-
dawcy w dniu złożenia zamówienia, pomniejszonych o wskazane w Umowie upusty. Na podstawie Umo-
wy, Sprzedawca udzielił Emitentowi limitu kredytowego w wysokości 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset 
tysięcy złotych). Termin płatności za towary objęte Umową wynosi 75 dni od daty wystawienia faktury.

5. W dniu 14 października 2005 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Zleceniodawca”) umowę współpracy, na 
podstawie której Emitent przyjął do realizacji wykonanie i dostawę określonych urządzeń elektrycz-
nych („Umowa”). Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wyniosło 199.670,14 PLN (sto dziewięć-
dziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 14/100) netto. Strony określiły termin wyko-
nania przedmiotu Umowy na listopad 2005 r. Emitent udzielił Zleceniodawcy gwarancji na wykonane 
roboty na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Umowa została wykonana.

6. W dniu 24 stycznia 2006 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Dostawca”) umowę nr 05-6-251 („Umowa”). Na 
podstawie Umowy, Dostawca zobowiązał się do realizacji, na rzecz Emitenta, dostawy pola wyłączniko-
wego SN rozdzielnicy SM6 typu DM1-S z zabezpieczeniem autonomicznym typu VIP35. Strony Umowy 
ustaliły, że termin realizacji przedmiotu Umowy nastąpi do dnia 22 lutego 2006 r. Wynagrodzenie Dostaw-
cy, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalono na kwotę 42.728 PLN (czterdzieści dwa tysiące siedemset 
dwadzieścia osiem złotych) netto, powiększoną o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.

7. W dniu 13 marca 2006 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Sprzedawca”) umowę współpracy w zakresie 
sprzedaży Emitentowi towarów wchodzących w skład oferty Sprzedawcy („Umowa”). Sprzedaż do-
konywana jest na podstawie pisemnych zamówień Emitenta. Sprzedawca pokrywa koszty dostawy 
zamówionych produktów, jeżeli wartość pojedynczego zamówienia przekracza 5.000 PLN (pięć ty-
sięcy złotych), a odległość miejsca dostawy jest mniejsza niż 100 km. Kupującemu został przyznany 
limit kredytowy w wysokości 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych). W przypadku, gdy 
wielkość zamówionych przez Emitenta towarów przekroczy w danym kwartale określoną w Umowie 
wartość, Emitentowi przysługuje określone wynagrodzenie. Umowa została zawarta na czas nieokre-
ślony, każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

8. W dniu 25 lipca 2006 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Zamawiający”) umowę dostawy, montażu i podłącze-
nia rozdzielnicy elektrycznej („Umowa”). Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wyniosło 58.480,00 
PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) netto. Strony określiły termin wykona-
nia przedmiotu Umowy na wrzesień 2006 r. Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonane 
roboty na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Umowa została wykonana.
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9. W dniu 16 sierpnia 2006 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Zamawiający”) umowę dostawy rozdzielnicy 
elektrycznej („Umowa”). Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wyniosło 53.000 PLN (pięćdzie-
siąt trzy tysiące złotych) netto. Strony określiły termin wykonania przedmiotu Umowy na sierpień 2006 
r. Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 12 miesięcy od daty pod-
pisania protokołu odbioru. Umowa została wykonana.

10. W dniu 18 października 2006 r. Emitent zawarł z TIM S.A. („Zamawiający”) umowę dostawy rozdzielni-
cy elektrycznej SN SM6 („Umowa”). Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wyniosło 71.600 PLN 
(siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) netto. Strony określiły termin wykonania przedmiotu 
Umowy na listopad 2006 r. Emitent udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 
12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Umowa została wykonana.

Transakcje	pomiędzy	Emitentem	a	SONEL	S.A.

W okresie od 1 stycznia 2003 r. do dnia zatwierdzenia prospektu SONEL S.A. sprzedał Emitentowi towary, 
materiały i usługi za łączną kwotę 67 tys. zł.

W tym samym okresie Emitent sprzedał towary, materiały i usługi Spółce SONEL  S.A. za łączną kwotę 53 tys. zł.

Poniżej przedstawiono najistotniejsze transakcje zawarte pomiędzy Emitentem a SONEL S.A.: 
1. W dniu 1 lutego 1999 roku Emitent zawarł z SONEL S.A. („Kupujący”) umowę nr 15/BZ/99 („Umowa”). 

Na podstawie Umowy, Emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Kupującego energii elektrycz-
nej. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron 
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę.  Zgodnie z Umową, do 
czasu wprowadzenia własnej taryfy przez Pilmet S.A. we Wrocławiu sprzedaż energii elektrycznej roz-
liczana jest na podstawie aktualnego cennika Zakładu Energetycznego Wrocław S.A. według grupy 
taryfowej C 21 tabela C7 stanowiącej załącznik do umowy, z uwzględnieniem wskazań licznika i jest 
powiększana o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.

2. W dniu 21 czerwca 2004 r. Emitent zawarł z SONEL S.A. („Pożyczkobiorca”) umowę pożyczki nr 7/BZ/04 
(„Umowa”), na podstawie której Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 600.000 
PLN (sześćset tysięcy złotych 00/100). Oprocentowanie pożyczki strony ustaliły w wysokości WIBOR-
3M z dnia podpisania umowy + 3% w stosunku rocznym. W dniu podpisania umowy WIBOR-3M wynosił 
5,96%. Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić pożyczkę do dnia 30 września 2004 r. Na mocy aneksu 
nr 1 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmianie uległ termin zwrotu pożyczki na dzień 20 października 2004 r.

3. W dniu 23 września 2005 r., realizując Uchwałę nr 16/05 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 14 maja 2005 r., Emitent zawarł z SONEL S.A. („Sprzedający”), umowę nabycia akcji („Umowa”), 
na podstawie której Emitent zakupił od Sprzedającego 500.000 sztuk akcji własnych serii A na okaziciela 
celem ich umorzenia. Cena jednej akcji ustalona została na 1,60 zł (słownie: jeden złoty 60/100). Emitent 
zobowiązał się do zapłaty ceny w wysokości 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych). 

Wszystkie transakcje/umowy zawarte z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Transakcje	pomiędzy	Emitentem	a	znaczącymi	akcjonariuszami	–	osobami	wchodzącymi	w	skład	za-
rządów	oraz	organów	nadzorczych	Spółek	TIM	S.A.	oraz	SONEL	S.A.

W latach 2002-2003 – realizując Uchwałę nr 15/02 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 maja 2002 r., 
Emitent kupił (w celu umorzenia) akcje Emitenta od następujących akcjonariuszy:
– Krzysztofa Folty: 320.000 sztuk akcji własnych serii A na okaziciela celem ich umorzenia. Cena jednej 

akcji ustalona została na 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy). Emitent zobowiązał się do 
zapłaty ceny w wysokości 448.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych)

– Krzysztofa Wieczorkowskiego: 422.526 sztuk akcji własnych serii A na okaziciela celem ich umorze-
nia. Cena jednej akcji ustalona została na 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy). Emitent 
zobowiązał się do zapłaty ceny w wysokości 591.536,40 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 40/100)

– Mirosława Nowakowskiego: 155.469 sztuk akcji własnych serii A na okaziciela celem ich umorze-
nia. Cena jednej akcji ustalona została na 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy). Emitent 
zobowiązał się do zapłaty ceny w wysokości 217.656,60 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy 
sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 60/100)

– Jana Walulika: 92.780 sztuk akcji własnych serii A na okaziciela celem ich umorzenia. Cena jednej 
akcji ustalona została na 1,40 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści groszy). Emitent zobowiązał się do 
zapłaty ceny w wysokości 129.892,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dzie-
więćdziesiąt dwa złote 00/100).
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20.	 Informacje	finansowe	dotyczące	aktywów	i	pasywów	Emitenta,	 
	 jego	sytuacji	finansowej	oraz	zysków	i	strat

20.1.	Historyczne	informacje	finansowe

20.1.1.	 Opinia	biegłego	rewidenta	o	historycznych	informacjach	finansowych	

OPINIA	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA
O	HISTORYCZNYCH	SPRAWOZDANIACH	FINANSOWYCH	
ZA	OKRES	01.01.–30.06.2006	ORAZ	ZA	LATA	2003–2005

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przedłożone przez Zarząd, zbadane uprzednio przez biegłych rewidentów, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i normami zawodowymi sprawozdania finansowe ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  
ul. Stargardzka 8 za:

– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 

– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,

które były podstawą sporządzenia historycznych sprawozdań finansowych, podlegały ponownemu badaniu  
w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji finansowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie oraz 
w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 
roku wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz upowszechniania reklam.

Za sporządzenie historycznych sprawozdań finansowych oraz dokonanie przekształceń i dostosowanie tych 
sprawozdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. 

Forma i zakres prezentacji historycznych sprawozdań finansowych za:

– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 

– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,

oraz zakres ujmowanych w nich danych został poszerzony w porównaniu z wcześniej zbadanymi sprawozda-
niami finansowymi w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym inwestorom.

Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe za:

– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 

– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,

zostały sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 
października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skon-
solidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 209, poz. 1743).
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Historyczne sprawozdania finansowe, obejmujące poszerzony zakres informacji finansowych w porównaniu  
z wcześniej zbadanymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi, za:

– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,

podlegały badaniu przez ELIKS Audytorska Sp. z o. o. w zakresie poszerzonych dodatkowych informacji finan-
sowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie oraz w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporzą-
dzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez 
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.

Badanie historycznych sprawozdań finansowych przeprowadziliśmy opierając się na wcześniej wydanych  
i opublikowanych opiniach biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu w zakresie poszerzonych 
informacji. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do:

•	 przepisów rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 
694, z późniejszymi zmianami),

•	 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii, czy historyczne sprawo-
zdania finansowe nie zawierają istotnych błędów.

Zamieszczone w Prospekcie historyczne sprawozdania finansowe ELEKTROTIM S.A. za:

– okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2006 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, 

– rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

– rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,

odzwierciedlają prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi-
nansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku, 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 
2003 roku, jak też jej wyniku finansowego za okresy zakończone wyżej wymienionymi datami.

Wojciech	Gąsior
Biegły rewident nr 9637/7207

Przemysław	Des-Loges
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 655/4811

Wrocław,	04	grudnia	2006	r.

„ELIKS” Audytorska Sp. z o.o.
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
GRUPA FINANS-SERVIS
53-660 Wrocław, ul. Sokolnicza 34
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20.1.1.1.	 Opinia	Biegłego	Rewidenta	z	badania	śródrocznego	sprawozdania	finansowego	
Spółki	za	pierwsze	półrocze	roku	2006

OPINIA	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA

dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy badanie załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu, na które składa się (wartości w złotych):

•	 wprowadzenie do sprawozdania finansowego

•	 bilans sporządzony na dzień 30.06.2006 roku, zamykający się sumą bilansową 17	733	782,22

•	 rachunek zysków i strat za okres 01.01–30.06.2006 (sporządzony w wariancie 
	 kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto 943	949,88

•	 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01–30.06.2006 wykazujące 
	 spadek kapitału własnego o kwotę -	357	633,37

•	 rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01–30.06.2006 (sporządzony 
	 metodą pośrednią) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -	273	769,44

•	 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz pra-
widłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do:
•	 przepisów rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76/2002, poz. 694, z późn. zm.),
•	 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie śródrocznego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zna-
czących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów 
księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w śródrocznym sprawozdaniu finansowym, jak  
i całościową ocenę śródrocznego sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczają-
cej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane śródroczne sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 
słowne:
•	 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 30.06.2006 roku, jak też wyniku finansowego za okres 01.01–30.06.2006,
•	 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
•	 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu badanej jed-

nostki.

Wojciech	Gąsior
Biegły rewident nr 9637/7207

Przemysław	Des-Loges
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 655/4811

Wrocław,	23	sierpnia	2006	r.

„ELIKS” Audytorska Sp. z o.o.
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
GRUPA FINANS-SERVIS
53-660 Wrocław, ul. Sokolnicza 34
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20.1.1.2.	 Opinia	 Biegłego	 Rewidenta	 z	 badania	 statutowego	 sprawozdania	 finansowego	
Spółki	za	rok	obrotowy	2005

OPINIA	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wroc-
ławiu, na które składa się (wartości w złotych):

•	 wprowadzenie do sprawozdania finansowego

•	 bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, zamykający się sumą bilansową 16	057	533,78

•	 rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01–31.12.2005 (sporządzony 
	 w wariancie kalkulacyjnym) wykazujący zysk netto 2	203	701,48

•	 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01–31.12.2005 wykazujące 
	 wzrost kapitału własnego o kwotę 1	403	701,48

•	 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01–31.12.2005 (sporządzony
 	 metodą pośrednią) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2	899	584,26

•	 dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz pra-
widłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do:
• przepisów rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 76/2002, poz. 694, z późn. zm.),
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonal-
ną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało spraw-
dzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, 
sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan-
sowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
•	 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 31.12.2005 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy 01.01–31.12.2005,
•	 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
•	 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i statutu badanej jed-

nostki.

Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte  
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Wojciech	Gąsior
Biegły rewident nr 9637/7207

Przemysław	Des-Loges
Prezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 655/4811

Wrocław,	27	marca	2006	r.

„ELIKS” Audytorska Sp. z o.o.
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 
GRUPA FINANS-SERVIS
53-660 Wrocław, ul. Sokolnicza 34
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20.1.1.3.	 Opinia	 Biegłego	 Rewidenta	 z	 badania	 statutowego	 sprawozdania	 finansowego	
Spółki	za	rok	obrotowy	2004

OPINIA	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na które 
składa się (wartości w złotych):

•	 wprowadzenie do sprawozdania finansowego

•	 bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów 
 zamyka się sumą 13.137.794,31

•	 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
 wykazujący zysk netto w wysokości 1.734.678,28

•	 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 r. 
 do 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 934.678,28

•	 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.707.470,76

•	 dodatkowe informacje i objaśnienia

•	 sprawozdanie z działalności Spółki za 2004 r.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 
•	 rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), 
•	 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-
nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało 
sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących sza-
cunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z któ-
rych wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 
•	 przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 31.12.2004 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 
31.12.2004 r.,

•	 sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

•	 jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Lucyna	Kozłowska
Biegły rewident nr ew. 1884

Teresa	Kujawińska
Wiceprezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 2033

Wrocław,	04	kwietnia	2005	r.

Zespół Biegłych Rewidentów „FABER”
Nr uprawnień 830 

50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 89
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20.1.1.4.	 Opinia	 Biegłego	 Rewidenta	 z	 badania	 statutowego	 sprawozdania	 finansowego	
Spółki	za	rok	obrotowy	2003

OPINIA	NIEZALEŻNEGO	BIEGŁEGO	REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu

ELEKTROTIM	S.A.
we Wrocławiu

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na które 
składa się (wartości w złotych): 

•	 wprowadzenie do sprawozdania finansowego

•	 bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który po stronie aktywów i pasywów 
 zamyka się sumą 10.157.130,70

•	 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 
 wykazujący stratę netto w wysokości 2.482.969,14

•	 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. 
 do 31.12.2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.883.674,34

•	 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 
 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.086.403,08

•	 dodatkowe informacje i objaśnienia

•	 sprawozdanie z działalności Spółki za 2003 r.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było 
zbadanie i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz 
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
•	 rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694),
•	 norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-
nalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało 
sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących sza-
cunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z któ-
rych wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania 
finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej bada-

nej jednostki na dzień 31.12.2003 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 
31.12.2003 r.,

• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

Lucyna	Kozłowska
Biegły rewident nr ew. 1884

Teresa	Kujawińska
Wiceprezes Zarządu

Biegły rewident nr ew. 2033

Wrocław,	10	maja	2004	r.

Zespół Biegłych Rewidentów „FABER”
Nr uprawnień 830 

50-019 Wrocław, ul. Piłsudskiego 89
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20.1.4.	 Wprowadzenie	do	sprawozdań	finansowych	

1. Firma:	 	 	 	 	 ELEKTROTIM	Spółka	Akcyjna

	 Siedziba:	 	 	 	 ul.	Stargardzka	8,	54-156	Wrocław

 Sąd rejestrowy:     Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, 
      VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 Podstawowy rodzaj działalności:  PKD 4531A wykonywanie instalacji elektrycznych
      budynków i budowli

2.	Czas	trwania	działalności	jednostki	nie	został	ograniczony.

3.	Wskazanie	okresów,	za	które	prezentowane	jest	sprawozdanie	finansowe	i	dane	porównywalne:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okresy: 

01-01-2003 do 31-12-2003

01-01-2004 do 31-12-2004 

01-01-2005 do 31-12-2005

01-01-2006 do 30-06-2006

4.	Skład	osobowy	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej	spółki	na	dzień	30.06.2006:

Zarząd:

Andrzej Diakun – Prezes Zarządu

Artur Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu

Rada	Nadzorcza:	

Krzysztof Folta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Wieczorkowski – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Nowakowski – Członek Rady Nadzorczej

Jan Walulik – Członek Rady Nadzorczej

Robert Machała – Członek Rady Nadzorczej

5.	W	skład	Spółki	nie	wchodzą	wewnętrzne	jednostki	organizacyjne	sporządzające	samodzielnie	bilans, 
stąd	sprawozdanie	finansowe	i	dane	porównywalne	nie	zawierają	danych	łącznych.

6.	Spółka	nie	jest	jednostką	dominującą	ani	znaczącym	inwestorem	i	nie	sporządza	skonsolidowanego	
sprawozdanie	finansowego.

7.	Sprawozdanie	zostało	sporządzone	przy	założeniu	kontynuowania	działalności	gospodarczej	w	dają-
cej	się	przewidzieć	przyszłości.	Nie	są	znane	okoliczności,	które	mogłyby	wskazywać	na	zagrożenie	
kontynuowania	działalności.

8.	Porównywalność	danych	w	sprawozdaniach	finansowych.

Dla potrzeb prospektu emisyjnego w celu zapewnienia  porównywalności dokonano korekty prezentacyjnej 
danych za lata 2003, 2004, 2005 .Zestawienie objaśnień różnic zostało zaprezentowane w dodatkowej nocie 
objaśniającej.

9.	Korekty	wynikające	z	opinii	podmiotów	uprawnionych	do	badania.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych nie ma korekt ponieważ brak jest 
zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
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10.	Opis	przyjętych	zasad	rachunkowości,	w	tym	metod	wyceny	aktywów	i	pasywów,	ustalenia	przy-
chodów,	kosztów	i	wyniku	finansowego	oraz	sposobu	sporządzenia	sprawozdania	finansowego:

	 Wartości	niematerialne	i	prawne	

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, nie zakwalifiko-
wane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby jednostki w szczególności są to:
– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
– prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
– know-how,
– nabyta wartość firmy,
– koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione 

przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii.

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, pomniejszonych 	
o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3 500 zł są 
dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne 
o wartości początkowej do 3 500 zł są umarzane jednorazowo.

Okresy amortyzacji są ustalane w oparciu o przewidywany czas efektywnej przydatności do przynoszenia 
korzyści ekonomicznych:
– autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje od roku do 5-ciu lat
– koszty zakończonych prac rozwojowych od 3 do 5-ciu lat

	 Środki	trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji, o przewidywa-
nym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na 
potrzeby jednostki w szczególności :
– nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także będące od-

rębną własnością lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 
użytkowego,

– maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
– ulepszenia w obcych środkach trwałych,
– inwentarz żywy.

Do aktywów trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe przyjęte przez jednostkę do używania na 
mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwa-
łe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, a umowa zawarta pomiędzy 
stronami spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy.
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia powiększonej o koszty bezpośrednio związane z zakupem 	
i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania, koszty transportu, załadunku, wyładunku, 
montażu.
Środki trwałe wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie wycenia się w koszcie wytworzenia.
Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych są dokonywane od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 
do użytkowania w cyklu comiesięcznym zgodnie z planem amortyzacji. Stawki oraz metody amortyzacji są 
zgodne z rzeczywistym okresem technicznej i ekonomicznej przydatności do użytkowania. Spółka stosuje 
metodę liniową, degresywną, stawki indywidualne przy czym środki trwałe o wartości do 3 500 zł są umarzane 
jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Okresy amortyzacji (z zastrzeżeniem różnic w przypadku stawek indywidualnych):
– grunty w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 5 lat,
– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 3 do 40 lat,
– urządzenia techniczne i maszyny od 1-go do 3 lat,
– środki transportu 2,5 do 5-ciu lat,
– inne środki trwałe od 2 do 5-ciu lat.
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	 Środki	trwałe	w	budowie

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Środki trwałe w budowie wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozosta-
jących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości.

	 Inwestycje	długoterminowe

Inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości 
tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziału w zyskach) lub innych po-
żytków, w tym również w transakcji handlowej.

	 Zapasy

Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe obejmujące materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne wy-
tworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku 
produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Stany, przychody i rozchody materiałów w magazynach wycenia się w oparciu o ceny przeciętne średnio wa-
żone. Wycena zapasów materiałów na dzień bilansowy uwzględnia tworzone odpisy aktualizacyjne na zapasy 
nie wykazujące ruchu.
Produkcję w toku wycenia się wg poniesionych kosztów bezpośrednich.

	 Należności	krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe to ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności 	
z innych tytułów nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy 
od dnia bilansowego.

Należności na dzień bilansowy wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej 
wyceny, w wartości netto – po uwzględnieniu odpisów aktualizujących należności.

Na należności zagrożone, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną uregulowane po uwzględnieniu 
posiadanych zabezpieczeń, Spółka dokonuje odpisu aktualizacyjnego stosując poniższe zasady:

1. Należności nieuregulowane w ciągu 90 dni od terminu wymagalności płatności muszą zostać rozpa-
trzone indywidualnie przez Zarząd, pod kątem konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego

2. Na należności nieuregulowane w ciągu 180 dni od terminu płatności należy dokonać odpisu aktualiza-
cyjnego w kwocie 100% należności.

3. Odpisów aktualizacyjnych należy dokonać także w kwocie 100% należności w przypadku złożenia 
przez dłużnika lub osobę trzecią wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego.

4. Dla przypadków określonych powyżej, odstępstwo od wyżej przyjętych zasad będzie wymagało decy-
zji zarządu w formie pisemnej.

	 Inwestycje	krótkoterminowe

Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się wyrażone w walucie polskiej lub przeliczone na złote walucie ob-
cej krótkoterminowe, to jest o terminie wykupu lub spłaty krótszym niż rok od dnia bilansowego oraz przezna-
czone do obrotu aktywa finansowe, do których zalicza się udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone 
pożyczki, inne, jak również środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, inne środki pieniężne, inne 
aktywa pieniężne oraz inne inwestycje krótkoterminowe.

	 Krótkoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe

W pozycji tej ujmuje się, w celu zapewnienia współmierności kosztów i przychodów, poniesione w danym 
okresie wydatki, które dotyczą przychodów następnego okresu i wtedy staną się kosztami. Do kosztów tych 
zalicza się między innymi: opłacone z góry czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty trwających jeszcze 
prac rozwojowych, koszty przygotowania nowej produkcji.

Zalicza się tu również niepokryte fakturami należności z tytułu częściowo wykonanych, lecz nieodebranych 
przez zamawiającego usług, w tym budowlanych, objętych długotrwałymi umowami.
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	 Kapitał	własny

Kapitał własny jest ustalany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz statutem spółki i wykazywany w war-
tości nominalnej z podziałem na jego składniki. 

Kapitał podstawowy (akcyjny) jest wykazywany w wartości nominalnej zgodnie ze statutem spółki oraz wpisem 
do rejestru handlowego.

Udziały (akcje) własne wykazywane są ze znakiem ujemnym i wycenia się je w cenie nabycia, są to na ogół 
akcje własne nabyte w celu ich umorzenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Kapitał zapasowy ujęty jest w wartości nominalnej i tworzy się go obligatoryjnie  z odpisów z zysku spółki 	
w wysokości nie mniejszej niż 8% zysku netto za rok obrotowy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, służy on głównie do pokrycia straty i jest wykorzystywany zgodnie ze statutem spółki.

Pozostałe kapitały rezerwowe są tworzone zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz 
statutem spółki.

Zysk (strata) z lat ubiegłych jest to zgodny z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy niepodzielony 
zysk lub niepokryta strata netto.

	 Zysk	(strata)	netto

Wykazywany jest zysk lub strata netto w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy.

	 Rezerwy	na	zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na przy-
padające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane ryzyko, grożące straty oraz skutki innych 
zdarzeń w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokości. Są to w szczególności rezerwy z tytułu od-
roczonego podatku dochodowego od osób prawnych, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz 
pozostałe rezerwy na zobowiązania.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółka oblicza od dodatnich różnic przejściowych mię-
dzy wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów przy zastosowaniu stawek podatkowych z okresu 
rozwiązania rezerwy z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

	 Zobowiązania

Zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej 
wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozo-
stałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego .

Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania nie zaliczone do krótkoterminowych.

Na dzień bilansowy zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

	 Fundusze	specjalne

Fundusze specjalne to zarezerwowane na ściśle określone cele i zarządzane przez jednostkę środki, pocho-
dzące głównie z obciążeń kosztów jednostki i podziału zysku nie zaliczane do kapitału własnego.

Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z odpisów w ciężar kosztów, który jest zasilany 	
i wykorzystywany zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stan funduszu jest wyka-
zywany w wartości nominalnej, wynikającej z ksiąg.

Spółka posiada również fundusz nagród przeznaczony na nagrody dla osób, które wydatnie przyczyniły się do 
wyników Spółki. Jest on zasilany z odpisów z zysku zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Jeżeli WZA nie zdecyduje inaczej, to fundusz pozostaje w dyspozycji Zarządu.

	 Rozliczenia	międzyokresowe	przychodów

Do rozliczeń międzyokresowych zalicza się zweryfikowaną wartość nominalną już otrzymanych aktywów, któ-
re jednak staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach. Zalicza się do nich ujemną wartość firmy oraz 
inne rozliczenia międzyokresowe, które dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe. W pozycji pozostałe 
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rozliczenia znajdują się głównie rzeczywiście otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty przeznaczone na na-
bycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wykonanie prac rozwojowych. W pozycji tej jednostka wykazuje 
również dotacje otrzymane na składniki aktywów rozliczanych w czasie ze względu na kwotę i okres w jakim 
mają one być wykorzystywane. W bilansie dotacje wykazywane są po pomniejszeniu o odpisy dokonywane 
równolegle do amortyzacji.

	 Przychody,	koszty	i	wynik	finansowy

Przychody i zyski – rozumie się przez to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejsze-
nia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru 	
w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są wykazywane w wartości netto, po pomniejszeniu 
o rabaty, opusty oraz należny podatek VAT.

W rachunku zysków i strat ujmuje się również przychody i koszty	z długotrwałych umów o usługi, w tym bu-
dowlane:
– w cenie sprzedaży zawierającej zysk – jeżeli strony umowy wiąże cena umowna i możliwy jest wiarygodny 

pomiar stanu zaawansowania usługi oraz rentowności całej umowy w trakcie jej wykonywania,
– w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów wytworzenia, nie wyższych od kosztów, których pokrycie 

przez zamawiającego jest prawdopodobne – jeśli choćby jeden z powyższych warunków nie był spełniony.

Koszty i straty – rozumie się przez to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększe-
nia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 
niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ustalane są w sposób współmierny do przychodów 
z działalności podstawowej i ujmowane w rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej metodą bezpośrednią. 
Koszty grupowane są równolegle w układzie rodzajowym, z jednoczesnym zapisem na miejsca powstawania 
kosztów w układzie kalkulacyjnym.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne – ujmuje się tu powtarzalne przychody i koszty tylko pośrednio zwią-
zane ze zwykłą działalnością  i dotyczące zwłaszcza czynności, które nie stanowią właściwego przedmiotu 
działalności, związane ze zbyciem  i likwidacją aktywów trwałych, jak również aktualizacją wartości aktywów 
trwałych i zapasów oraz należności, przekazaniem bądź otrzymaniem nieodpłatnie aktywów oraz środków 
pieniężnych, karami i odszkodowaniami i innymi.

Przychody i koszty finansowe są to korzyści uzyskiwane z posiadania, pożyczenia lub sprzedaży aktywów fi-
nansowych oraz pobierane opłaty za pożyczenie od osób trzecich środków pieniężnych, co powoduje powsta-
nie zobowiązań finansowych, jak również skutki utraty wartości aktywów finansowych. Ujmuje się tu należne, 
dotyczące danego roku obrotowego przychody i koszty z operacji finansowych.

Rachunek wyników jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Rokiem obrotowym jest pełne kolejne 12 miesięcy i rozpoczyna się on pierwszego stycznia każdego roku, 	
a kończy trzydziestego pierwszego grudnia tegoż roku.
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11.	Średnie	kursy	wymiany	złotego	na	EUR	w	okresach	objętych	sprawozdaniem	finansowym	i	danymi		
porównywalnymi:

Tabela.	Kurs	EUR

Okres Kurs	średni	 Kurs	minimalny Kurs	maksymalny Kurs na ostatni 
dzień	okresu

01-01-2006 do 
 30-06-2006 3,9002 3,7565 4,1065 4,0434

2005 4,0233 3,8223 4,2756 3,8598
2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,079
2003 4,4474 3,9773 4,717 4,717

Wykorzystano dane z archiwum kursów walut NBP.

Kursy średnie w okresach zostały obliczone jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca w danym okresie.

12.	 Podstawowe	 pozycje	 bilansu,	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 oraz	 rachunku	 przepływów	pieniężnych	
przeliczone	na	euro.

Zasady przeliczeń:  – przeliczenia pozycji bilansu w poszczególnych okresach dokonano według kursu obo-
wiązującego na ostatni dzień danego okresu,

 – przeliczenia rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych dokonano 
według kursu średniego z danego okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kur-
sów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie.

Zastosowane	do	przeliczeń	kursy	EUR 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
kurs średnioroczny 3,9002 4,0233 4,5182 4,4474
kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,0434 3,8598 4,079 4,717

WYBRANE	DANE	FINANSOWE
tys.	zł w	tys.	EUR

30.06.2006 31.12.2005 30.06.2006 31.12.2005
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 	
 i materiałów 19 858 35 225 5 092 8 755

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 250 2 788 320 693
III. Zysk (strata) brutto 1	177 2 750 302 684
IV. Zysk (strata) netto 944 2	204 242 548
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 -1 133 21 -282
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -376 -421 -96 -105
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 -1 346 6 -335
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -274 -2 900 -70 -721
IX. Aktywa, razem 17 734 16 058 4 386 4	160
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11	466 9 432 2 836 2	444
XI. Zobowiązania długoterminowe 379 515 94 133
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10	760 8 499 2	661 2	202
XIII. Kapitał własny 6 268 6	626 1 550 1	717
XXIV.	 Kapitał zakładowy 5 706 5 706 1	411 1 478
XV. Liczba akcji (w szt.) 5 706 5 706 5 706 5 706
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,39 0,04 0,10
XVII.	 Rozwodniony zysk (strata) na jeną akcję zwykłą 	
 (w zł/EUR) 0,17 0,39 0,04 0,10

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,10 1,16 0,27 0,30

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 	
 (w zł/EUR) 1,10 1,16 0,27 0,30

XX. Zadeklarowana  lub wypłacona dywidenda na jedna 	
 akcję (w zł/EUR) 0,25 0,00 0,06 0,00
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WYBRANE	DANE	FINANSOWE
tys.	zł w	tys.	EUR

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 	
 i materiałów 31 047 19 498 6 872 4 384

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 145 -2	471 475 -556
III. Zysk (strata) brutto 2 168 -2 839 480 -638
IV. Zysk (strata) netto 1 869 -2	617 414 -588
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 071 -1 968 1	122 -443
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -169 -77 -37 -17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 194 958 -486 215
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 708 -1 087 599 -244
IX. Aktywa, razem 13 138 10 157 3 221 2 153
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 916 6	004 1 941 1 273
XI. Zobowiązania długoterminowe 201 400 49 85
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 7 419 5 470 1 819 1	160
XIII. Kapitał własny 5 222 4 153 1 280 880
XXIV. kapitał zakładowy 6	206 6	206 1 521 1 316
XV. Liczba akcji (w szt.) 6	206 6	206 6	206 6	206
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,30 -0,42 0,07 -0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jeną akcję zwykłą 	
 (w zł/EUR) 0,30 -0,42 0,07 -0,09

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,67 0,21 0,14

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 	
 (w zł/EUR) 0,84 0,67 0,21 0,14

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna	
 akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

13.	Wskazanie	i	objaśnienie	różnic	w	wartości	ujawnionych	danych	dotyczących	co	najmniej	kapitału	
własnego	(aktywów	netto	i	wyniku	finansowego	netto	,	oraz	istotnych	różnic	dotyczących	przyję-
tych	zasad	rachunkowości	pomiędzy	polskimi	zasadami	rachunkowości	a	MSR.

Emitent stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 
roku z późniejsz ymi zmianami. Emitent dokonał wstępnej oceny różnic w wartości ujawnionych danych doty-
czących kapitału własnego i wyniku finansowego netto pomiędzy publikowanym sprawozdaniem finansowy 	
i danymi porównywalnymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (zgodnie z ustawą 	
o rachunkowości), a sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone 
zgodnie z MSR/MSSF.

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w związku z czym wskazania różnic 	
w wartości ujawnionych danych należałoby dokonać w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obro-
towy rozpoczynający się w roku 2005.

Emitent powstał w roku 1999, w związku z czym nie funkcjonował w warunkach hiperinflacji, stąd wymóg MSR 
29 nie znajduje w jego przypadku zastosowania, ale pomimo tego, z punktu widzenia wyceny rzeczowego ma-
jątku trwałego, Emitent nie rozważył jeszcze, jaką wartość składników rzeczowych aktywów trwałych przyjąć 
jako zakładany koszt, o którym mowa w MSSF 1. Tym samym Zarząd Emitenta nie zdecydował jeszcze, czy 
nie należałoby powołać biegłego rzeczoznawcy dla wyceny wartości godziwej rzeczowego majątku trwałego.

Wielość obszarów działalności Emitenta oraz skutki odmiennej prezentacji w szeregu pozycji sprawozdań fi-
nansowych sporządzanych według polskich zasad rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF, nasunęły po-
ważną wątpliwość, czy w sytuacji kiedy spółka nie prowadzi polityki rachunkowości zgodnie z MSR/MSSF 	
w praktyce i nie ma doświadczenia w zakresie zarówno przygotowania się do wdrożenia MSR/MSSF jak 
również w codziennego stosowania tychże zasad oraz sporządzania sprawozdania finansowego, prezentacja 
różnic nie będzie obarczona zbyt dużym błędem. W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o nie publi-
kowaniu różnic wartościowych w kapitale własnym i wyniku finansowym pomiędzy sprawozdaniami finansowy-
mi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a  sprawozdaniami gdyby były sporządzone 
zgodnie z MSR/MSSF.
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14.	Sprawozdanie	finansowe

BILANS

AKTYWA
w	tys.	zł

	 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
I. Aktywa	trwałe 2	482 2 772 2	683 2	054
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 389 491 772 526
	 – wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 713 1 728 1 306 1 087
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 85 196 161 161
4.1. Nieruchomości 	0 82 82 82
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 85 114 79 79
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 85 114 79 79
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 295 357 444 280
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 255 299 335 237
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40 58 109 43
II. Aktywa	obrotowe 15	252 13	286 10	455 8	103
1. Zapasy 3 308 2 105 1 294 1	641
2. Należności krótkoterminowe 10 329 10 128 5 785 5 335
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 10 329 10 128 5 785 5 335
3. Inwestycje krótkoterminowe 89 364 3 233 560
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 89 364 3 233 560
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 30 31 0 35
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59 333 3 233 525
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 526 689 143 567
	 Aktywa	razem 17 734 16	058 13	138 10	157

 
PASYWA

w	tys.	zł
 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
I. Kapitał	własny 6	268 6	626 5	222 4	153
1. Kapitał zakładowy 5 706 5 706 6	206 6	206
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -800 -800 -800 0
4. Kapitał zapasowy 	0 0 243 243
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 418 321 321 321
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 	0 -805 -2	617 0
8. Zysk (strata) netto 944 2	204 1 869 -2	617

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0 0 0 0

II. Zobowiązania	i	rezerwy	na	zobowiązania 11	466 9 432 7	916 6	004
1. Rezerwy na zobowiązania 290 384 261 134
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1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43 81 18 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 160 234 243 134
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 160 234 243 134
1.3. Pozostałe rezerwy 87 69 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 87 69 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 379 515 201 400
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 379 515 201 400
3. Zobowiązania krótkoterminowe 10	760 8 499 7 419 5 470
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 10 759 8 497 7 408 5 436
3.3. Fundusze specjalne 1 2 11 34
4. Rozliczenia międzyokresowe 37 34 35 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37 34 35 0
a) długoterminowe 15 19 25 0
b) krótkoterminowe 22 15 10 0
 Pasywa	razem 17 734 16	058 13	138 10	157

 w	tys.	zł w	tys.	zł
 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Wartość księgowa 6 268 6	626 5 222 4 153
Liczba akcji 5 706 5 706 6	206 6	206
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,10 1,16 0,84 0,67
Rozwodniona liczba akcji 5 706 5 706 6	206 6	206
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3) 1,10 1,16 0,84 0,67

POZYCJE	POZABILANSOWE
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

– otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

– otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
	 – udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

– udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
	 Pozycje	pozabilansowe	razem 0 0 0 0
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RACHUNEK	ZYSKÓW	I	STRAT w	tys.	zł
(wariant	kalkulacyjny) 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

I. Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	towarów	 
i	materiałów,	w	tym: 19	858 35	225 31 047 19	498

– od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 690 35 218 30 528 18 791
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 168 7 519 707

II. Koszty	sprzedanych	produktów,	towarów	 
i	materiałów,	w	tym: 17	275 29	585 26	940 17	876

– jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 109 29 454 26	441 17 219
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 166 131 499 657
III. Zysk	(strata)	brutto	ze	sprzedaży	(I-II) 2	583 5	640 4 107 1	622
IV. Koszty	sprzedaży 766 1	629 1 037 646
V. Koszty	ogólnego	zarządu 926 1	753 1 203 1	145
VI. Zysk	(strata)	ze	sprzedaży	(III-IV-V) 891 2	258 1	867 -169
VII. Pozostałe	przychody	operacyjne 499 928 690 661
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 75 45 32 45
2. Dotacje 45 54 2 17
3. Inne przychody operacyjne 379 829 656 599
VIII. Pozostałe	koszty	operacyjne 140 398 412 2	963
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41 149 215 2 855
3. Inne koszty operacyjne 99 249 197 108
IX. Zysk	(strata)	z	działalności	operacyjnej	(VI+VII-VIII) 1	250 2	788 2	145 -2	471
X. Przychody	finansowe 10 136 194 124
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

– od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 10 134 189 124

– od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 	0 2 5 0
XI. Koszty	finansowe 83 174 171 492
1. Odsetki, w tym: 67 165 171 250

– dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 	0 0 0 179
4. Inne 16 9 0 63
XII. Zysk	(strata)	z	działalności	gospodarczej	(IX+X-XI) 1 177 2	750 2	168 -2	839
XIII. Wynik	zdarzeń	nadzwyczajnych	(XIII.1.-XIII.2.) 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk	(strata)	brutto	(XII+/-XIII) 1 177 2	750 2	168 -2	839
XV. Podatek	dochodowy 233 546 299 -222
a) część bieżąca 227 447 379 0
b) część odroczona 6 99 -80 -222

XVI. Pozostałe	obowiązkowe	zmniejszenia	zysku	 
(zwiększenia	straty) 0 0 0 0

XVII. Zysk	(strata)	netto	(XIV-XV-XVI) 944 2 204 1	869 -2	617
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 w	tys.	zł
 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 961 2	204 1 869 -2	617
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 706 6	040 6	206 7	177
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,52 0,36 0,30 -0,36
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5 706 6	040 6	206 7	177
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,52 0,36 0,30 -0,36

ZESTAWIENIE	ZMIAN	W	KAPITALE	WŁASNYM
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
I. Kapitał	własny	na	początek	okresu	(BO) 6	626 5	222 4	153 7 172
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

I. a. Kapitał	własny	na	początek	okresu	(BO),	 
po	uzgodnieniu	do	danych	porównywalnych 6	626 5	222 4	153 7 172

1. Kapitał	zakładowy	na	początek	okresu 5 706 6	206 6	206 7 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 -500 0 -1 294
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

– emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 500 0 1 294

– umorzenia akcji (udziałów) 0 500 0 1 294
... 	 0 0 0 0
1.2. Kapitał	zakładowy	na	koniec	okresu 5	706 5	706 6	206 6	206

2. Należne	wpłaty	na	kapitał	zakładowy	na	początek	
okresu 0 0 0 0

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
2.2. Należne	wpłaty	na	kapitał	zakładowy	na	koniec	okresu 0 0 0 0
3. Akcje	(udziały)	własne	na	początek	okresu -800 -800 0 -1	410
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 -800 1	410
a) zwiększenia (z tytułu) 0 -800 -800 -401
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -800 0 -1 811
... 	 0 0 0 0
3.2. Akcje	(udziały)	własne	na	koniec	okresu -800 -800 -800 0
4. Kapitał	zapasowy	na	początek	okresu 0 243 243 224
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -243 0 19
a) zwiększenia (z tytułu) 176 139 0 19

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
– podziału zysku (ustawowo) 176 139 0 19
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 

wartość) 0 0 0 0

... 	 0 0 0 	
b) zmniejszenia (z tytułu) 176 382 0 0

– pokrycia straty 176 382 0 0
... 	 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
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4.2. Kapitał	zapasowy	na	koniec	okresu 0 0 243 243
5. Kapitał	z	aktualizacji	wyceny	na	początek	okresu 0 0 0 0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
5.2. Kapitał	z	aktualizacji	wyceny	na	koniec	okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe	kapitały	rezerwowe	na	początek	okresu 321 321 321 622
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 97 0 0 -301
a) zwiększenia (z tytułu) 97 300 0 217
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 300 0 518
... 	 0 0 0 0
6.2. Pozostałe	kapitały	rezerwowe	na	koniec	okresu 418 321 321 321
7. Zysk	(strata)	z	lat	ubiegłych	na	początek	okresu 1 399 -748 -2	617 236
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2	204 1 869 0 236
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

7.2. Zysk	z	lat	ubiegłych	na	początek	okresu,	 
po	uzgodnieniu	do	danych	porównywalnych 2 204 1	869 0 236

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2	204 1 869 0 236
... podziału zysku 2	204 1 735 0 236
... korekta danych historycznych 0 134 0 0
7.3. Zysk	z	lat	ubiegłych	na	koniec	okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 805 2	617 2	617 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

7.5. Strata	z	lat	ubiegłych	na	początek	okresu,	 
po	uzgodnieniu	do	danych	porównywalnych 805 2	617 2	617 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 805 1 812 0 0
... pokrycie strat z lat ubiegłych 805 1 678 0 0
... korekta danych historycznych 0 134 0 0
7.6. Strata	z	lat	ubiegłych	na	koniec	okresu 0 805 2	617 0
7.7. Zysk	(strata)	z	lat	ubiegłych	na	koniec	okresu 0 -805 -2	617 0
8. Wynik	netto 944 2 204 1	869 -2	617
a) zysk netto 944 2	204 1 869 0
b) strata netto 0 0 0 -2	617
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał	własny	na	koniec	okresu	(BZ) 6	268 6	626 5	222 4	153

III. Kapitał	własny,	po	uwzględnieniu	proponowanego	
podziału	zysku	(pokrycia	straty) 6	268 6	626 5	222 4	153
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RACHUNEK	PRZEPŁYWÓW	PIENIĘŻNYCH w	tys.	zł
(metoda	pośrednia) 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

A. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
operacyjnej

I. Zysk	(strata)	netto 944 2 204 1	869 -2	617
II. Korekty	razem -864 -3	337 3 202 649
1. Amortyzacja, w tym: 614 1	012 599 670
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 	0 0 0 13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52 78 106 148
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -79 -46 -32 134
5. Zmiana stanu rezerw -94 123 127 134
6. Zmiana stanu zapasów -1	204 -810 347 54
7. Zmiana stanu należności -174 -4 323 -450 2 864

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 	
z wyjątkiem pożyczek i kredytów 802 1 156 2 679 -3 124

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -795 -513 -168 -223
10. Inne korekty 14 -14 -6 -21

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej	
(I+/-II) 80 -1	133 5	071 -1	968

B. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
inwestycyjnej

I. Wpływy 131 113 66 160

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 	
rzeczowych aktywów trwałych 6 28 48 47

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 	
niematerialne i prawne 104 0	 0 	0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 21 85 18 113
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

– zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
– dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
– odsetki 0 0 0 0
– inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 21 85 18 113
– zbycie aktywów finansowych 	0 0 0 92
– dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16 14 0 0
– odsetki 5 11 18 0
– inne wpływy z aktywów finansowych 	0 60 	0 21

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 507 534 235 237

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 	
rzeczowych aktywów trwałych 507 394 235 183

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemat. 	
i prawne 0 0 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 140 0 54
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

– nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
– udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 140 0 54
– nabycie aktywów finansowych 	0 	0 	0 54
– udzielone pożyczki długoterminowe 	0 140 	0 0
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4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	inwestycyj-
nej	(I-II) -376 -421 -169 -77

C. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
finansowej

I. Wpływy 1	523 228 38 1	520

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

2. Kredyty i pożyczki 1 475 176 0 1 503
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 48 52 38 17
II. Wydatki 1	501 1	574 2 232 562
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 	0 800 800 401
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 302 	0 0 	0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 0 0 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 	0 461 1	220 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finanso-
wego 142 224 88 0

8. Odsetki 57 89 124 148
9. Inne wydatki finansowe 	0 	0 	0 13

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej	
(I-II) 22 -1	346 -2	194 958

D. Przepływy	pieniężne	netto,	razem	(A.III+/-B.III+/-C.III) -274 -2	900 2	708 -1	087

E. Bilansowa	zmiana	stanu	środków	pieniężnych,	 
w	tym: -274 -2 900 2 708 - 1 087

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 0 0 0 0

F. Środki	pieniężne	na	początek	okresu 333 3 233 525 1	612
G. Środki	pieniężne	na	koniec	okresu	(F+/-D),	w	tym: 59 333 3 233 525

– o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

DODATKOWE	INFORMACJE	I	OBJAŚNIENIA
A.	NOTY	OBJAŚNIAJĄCE

Noty	objaśniające	do	bilansu

Nota	1	–	do	poz.	I.	1.	aktywów

1.1. Wartości	niematerialne	i	prawne
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 232 309 464 0
b) wartość firmy 0 0 0 0

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, 
w tym: 157 182 308 526

– oprogramowanie komputerowe 43 41 0 0
d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
Wartości	niematerialne	i	prawne,	razem 389 491 772 526
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1.3. Wartości	niematerialne	i	prawne	 
(struktura	własnościowa)	

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) własne 389 491 772 526

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0 0

... 	 0 0 0 0
Wartości	niematerialne	i	prawne,	razem 389 491 772 526

Nota	2	–	do	poz.	I.	2.	aktywów
Wartość	firmy	
Nie dotyczy – pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nota	3	–	do	poz.	I.	3.	aktywów

3.1. Rzeczowe	aktywa	trwałe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) środki trwałe, w tym: 1	660 1	714 1 304 1 084

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 	0 	0 	0 5

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 494 584 741 919

- urządzenia techniczne i maszyny 294 126 94 59
- środki transportu 817 971 425 61
- inne środki trwałe 55 33 44 40
b) środki trwałe w budowie 53 14 2 3
c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0
Rzeczowe	aktywa	trwałe,	razem 1 713 1	728 1	306 1	087
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3.3. Środki	trwałe	bilansowe	(struktura	własnościowa)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) własne 962 841 964 1 084

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 	
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 698 873 340 0

... 0 0 0 0

... 	 0 0 0 0
Środki	trwałe	bilansowe,	razem 1	660 1 714 1 304 1	084

3.4. Środki	trwałe	wykazywane	pozabilansowo:
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

– używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub 	
innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 823 823 104 104

... umowy najmu i dzierżawy nieruchomości 823 823 104 104
Środki	trwałe	wykazywane	pozabilansowo,	razem 823 823 104 104

Nota	4	–	do	poz.	I.	3.	aktywów

4.1. Należności	długoterminowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
Należności	długoterminowe	netto 0 0 0 0
c) odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0 0
Należności	długoterminowe	brutto 0 0 0 0

4.2. Zmiana	stanu	należności	długoterminowych	 
(wg	tytułów)

w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) stan na początek okresu 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
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4.3. Zmiana	stanu	odpisów	aktualizujących	wartość	 
należności	długoterminowych	

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Stan na początek okresu 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
Stan	odpisów	aktualizujących	wartość	należności	 
długoterminowych	na	koniec	okresu 0 0 0 0

4.4. Należności	długoterminowe	(struktura	walutowa)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) w walucie polskiej 0 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
Należności	długoterminowe,	razem 0 0 0 0

Nota	5	–	do	poz.	I.	4.	aktywów

5.1. Zmiana	stanu	nieruchomości	 
(wg	grup	rodzajowych)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 82 82 82 82
... grunty 82 82 82 82
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 82 0 0 0
... sprzedaż 82 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 82 82 82
... grunty 0 82 82 82

5.2. Zmiana	stanu	wartości	niematerialnych	i	prawnych	
(wg	grup	rodzajowych)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
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5.3. Długoterminowe	aktywa	finansowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 0 0 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
b) w jednostkach współzależnych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 0 0 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 0 0 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0 0
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 0 0 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
e) w jednostce dominującej 0 0 0 0
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 0 0 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
f) pozostałych jednostkach 85 114 79 79
– udziały lub akcje 0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
– udzielone pożyczki 81 96 0 0
– inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 18 79 79
... 	 0 0 0 0
Długoterminowe	aktywa	finansowe,	razem 85 114 79 79
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Noty	5.4	do	5.11	–	Nie	dotyczy

5.12. Zmiana	stanu	długoterminowych	aktywów	finanso-
wych	(wg	grup	rodzajowych)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 114 79 79 260
... udziały lub akcje 0 0 0 200
... udzielone pożyczki 96 0 0 0
... inne długoterminowe aktywa finansowe 18 79 79 60
b) zwiększenia (z tytułu) 0 96 0 19
... udziały lub akcje 0 0 0 0
... udzielone pożyczki 0 96 0 0
... inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 19
... zmniejszenia (z tytułu) 29 61 0 200
	 udziały lub akcje 0 0 0 200
... udzielone pożyczki 15 0 0 0
... inne długoterminowe aktywa finansowe 14 61 0 0
d) stan na koniec okresu 85 114 79 79
... udziały lub akcje 0 0 0 0
... udzielone pożyczki 81 96 0 0
... inne długoterminowe aktywa finansowe 4 18 79 79

Noty	5.13	do	5.14	–	Nie	dotyczy

5.15. Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	długoterminowe	
aktywa	finansowe	(struktura	walutowa)	

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 4 18 79 79
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	długoterminowe	 
aktywa	finansowe,	razem 4 18 79 79

5.16. Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	długoterminowe	
aktywa	finansowe	(wg	zbywalności)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 0 0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
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B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
–  wartość według cen nabycia 0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 4 18 79 79
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
c) inne – wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 4 18 79 79
– korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0 0
– wartość na początek okresu 0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 0 0 0 0
... 	 0 0 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 	0 0 0 0
Wartość na początek okresu, razem 	0 0 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 	0 0 0 0
Wartość	bilansowa,	razem 4 18 79 79
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5.17. Udzielone	pożyczki	długoterminowe	 
(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 81 96 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Udzielone	pożyczki	długoterminowe,	razem 81 96 0 0

5.18. Inne	inwestycje	długoterminowe	(wg	rodzaju)	
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	inwestycje	długoterminowe,	razem 0 0 0 0

5.19. Zmiana	stanu	innych	inwestycji	długoterminowych	
(wg	grup	rodzajowych)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 	0 0 0 0
.... 	 	0 0 0 0
c) zmniejszenia (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) stan na koniec okresu 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

5.20. Inne	inwestycje	długoterminowe	 
(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 	0 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
.... 	 	0 0 0 0
Inne	inwestycje	długoterminowe,	razem 0 0 0 0

Nota	6	–	do	poz.	I.	5.	aktywów

6.1. Zmiana	stanu	aktywów	z	tytułu	odroczonego	 
podatku	dochodowego

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego na początek okresu, w tym: 299 335 237 16

a) odniesionych na wynik finansowy 299 335 237 16
... 	 	0 0 0 0
b) odniesionych na kapitał własny 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
2. Zwiększenia 255 299 335 237
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a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku 	
z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 255 299 201 135

... odpisy aktualizujące należności 51 45 56 30

... odpisy aktualizujące zapasy 41 44 79 78

... niewypłacone wynagrodzenia 106 141 2 1

... rezerwa na świadczenia pracownicze 31 45 46 0

... rezerwa na naprawy gwarancyjne 16 13 0 0

... inne 10 11 18 26

... 	 	0 0 0 0

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową (z tytułu) 	0 	0 134 102

... 	 	0 0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą 	
podatkową (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	
w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
3. Zmniejszenia 299 335 237 16

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku 	
z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 299 201 135 16

... odwrócenia się różnic przejściowych 299 201 135 16

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze 
stratą podatkową (z tytułu) 	0 134 102 	0

... 	 	0 0 0 0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą po-
datkową (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	
w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego na koniec okresu, razem, w tym: 255 299 335 237

a) odniesionych na wynik finansowy 255 299 335 237
... odpisy aktualizujące należności 51 45 56 30
... odpisy aktualizujące zapasy 41 44 79 78
... niewypłacone wynagrodzenia 106 141 2 1
... rezerwa na świadczenia pracownicze 31 45 46 0
... rezerwa na naprawy gwarancyjne 16 13 0 0
... inne 10 11 18 26

... odniesione na wynik finansowy okresu w związku 	
ze stratą podatkową (z tytułu) 	0 	0 134 102

b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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6.2. Inne	rozliczenia	międzyokresowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 40 58 109 43
... egzemplarz wystawowy 12 23 60 	0
... ubezpieczenia 10 9 12 22
... koszty wdrożenia ISO 4 11 23 6
... inne 14 15 14 15
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	rozliczenia	międzyokresowe,	razem 40 58 109 43

Nota	7	–	do	poz.	II.	1.	aktywów

Zapasy
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) materiały 545 446 453 439
b) półprodukty i produkty w toku 2 599 1 659 841 1	201
c) produkty gotowe 	0 0 0 0
d) towary 	0 0 0 0
e) zaliczki na dostawy 164 	0 0 1
Zapasy,	razem 3	308 2	105 1 294 1	641

Nota	8	–	do	poz.	II.	2.	aktywów

8.1. Należności	krótkoterminowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) od jednostek powiązanych 0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– inne 	0 0 0 0
– dochodzone na drodze sądowej 	0 0 0 0
b) należności od pozostałych jednostek 10 329 10 128 5 785 5 335
– z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 952 9 653 5 639 5 018
– do 12 miesięcy 9 282 9 251 5 501 4 868
– powyżej 12 miesięcy 670 402 138 150

– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecz-
nych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 292 390 124 276

– inne 85 85 22 41
– dochodzone na drodze sądowej 	0 0 0 0
Należności	krótkoterminowe	netto,	razem 10 329 10	128 5	785 5	335
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 256 1	277 1 349 1 351
Należności	krótkoterminowe	brutto,	razem 11	585 11	405 7 134 6	686
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8.1.1. Należności	krótkoterminowe	od	jednostek	 
powiązanych

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
b) inne, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
Należności	krótkoterminowe	od	jednostek	powiązanych	
netto,	razem 0 0 0 0

d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek 
powiązanych 	0 0 0 0

Należności	krótkoterminowe	od	jednostek	powiązanych	
brutto,	razem 0 0 0 0

8.2. Zmiana	stanu	odpisów	aktualizujących	wartość	
należności	krótkoterminowych	

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Stan na początek okresu 1	277 1 349 1 351 699
a) zwiększenia (z tytułu) 40 103 132 758
... odpisów na należności przeterminowane i zagrożone 40 103 132 758
b) zmniejszenia (z tytułu) 61 175 134 106
... likwidacji odpisów po spłacie wierzytelności 61 175 134 106
Stan	odpisów	aktualizujących	wartość	należności	 
krótkoterminowych	na	koniec	okresu 1	256 1 277 1 349 1	351

8.3. Należności	krótkoterminowe	brutto	 
(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 11 585 11 405 7 134 6 686
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Należności	krótkoterminowe,	razem 11	585 11	405 7 134 6	686
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8.4. Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	(brutto)	–	 
o	pozostałym	od	dnia	bilansowego	okresie	spłaty:

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) do 1 miesiąca 6 329 5 243 4 327 1 963
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2	022 2 389 520 1 868
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 14 91 9 15
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 228 234 292 169
e) powyżej 1 roku 680 411 162 188
f) należności przeterminowane 1 795 2	421 1 538 2	026
Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług,	razem	(brutto) 11	068 10	789 6	848 6	229

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 	
dostaw i usług 1	116 1 136 1 209 1	211

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług,	razem	(netto) 9	952 9	653 5	639 5	018

8.4.1.
Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług,	przeterminowane	
(brutto)	–	z	podziałem	na	należności	niespłacone	 
w	okresie:

w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) do 1 miesiąca 378 787 292 373
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 261 498 129 540
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 150 115 149 109
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 39 69 7 27
e) powyżej 1 roku 967 952 961 977
Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług,	przeterminowane,	
razem	(brutto) 1	795 2 421 1	538 2	026

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 	
dostaw i usług, przeterminowane 1 009 1	021 1	070 1 090

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług,	przeterminowane,	
razem	(netto) 786 1 400 468 936

Nota	9	–	do	poz.	II.	2.	i	I.	4.	aktywów

Emitent nie posiada istotnych należności spornych lub należności przeterminowanych powyżej 180 dni, od 
których nie dokonano odpisów aktualizujących.

Nota	10	–	do	poz.	II.	3.	aktywów

10.1. Krótkoterminowe	aktywa	finansowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) w jednostkach zależnych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 	0 0 0 0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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b) w jednostkach współzależnych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 	0 0 0 0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 	0 0 0 0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) w znaczącym inwestorze 0 0 0 0
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 	0 0 0 0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) w jednostce dominującej 0 0 0 0
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 	0 0 0 0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
f) w pozostałych jednostkach 30 31 0 35
– udziały lub akcje 	0 0 0 0
– należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 	0 0 0 0
– dłużne papiery wartościowe 	0 0 0 0
– inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– udzielone pożyczki 30 31 	0 	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 	0 0 	0 35
... 	 	0 0 0 0
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 59 333 3 233 525
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 273 487 329
– inne środki pieniężne 14 60 2	746 196
– inne aktywa pieniężne 	0 0 0 0
Krótkoterminowe	aktywa	finansowe,	razem 89 364 3 233 560
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10.2. Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	krótkoterminowe	
aktywa	finansowe	(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 	0 	0 	0 35
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	krótkoterminowe 
aktywa	finansowe,	razem 0 0 0 35

10.3. Papiery	wartościowe,	udziały	i	inne	krótkoterminowe	
aktywa	finansowe	(wg	zbywalności)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 0 0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0 0

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0 35

a) akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 35
– wartość godziwa 	0 0 0 0
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– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 	0 	0 35
... 	 	0 0 0 0
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0 0
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
b) obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0 0
– wartość godziwa 	0 0 0 0
– wartość rynkowa 	0 0 0 0
– wartość według cen nabycia 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Wartość według cen nabycia, razem 0 0 0 35
Wartość na początek okresu, razem 	0 0 0 0
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 	0 0 0 0
Wartość	bilansowa,	razem 0 0 0 35

10.4. Udzielone	pożyczki	krótkoterminowe	 
(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 30 31 	0 	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Udzielone	pożyczki	krótkoterminowe,	razem 30 31 0 0

10.5. Środki	pieniężne	i	inne	aktywa	pieniężne	 
(struktura	walutowa)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) w walucie polskiej 59 333 3 231 523
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 	0 2 2
… w USD 	0 	0 	0 1
Środki	pieniężne	i	inne	aktywa	pieniężne,	razem 59 333 3 233 525

10.6. Inne	inwestycje	krótkoterminowe	(wg	rodzaju) w	tys.	zł
  30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	inwestycje	krótkoterminowe,	razem 0 0 0 0

10.7. Inne	inwestycje	krótkoterminowe	(struktura	walutowa)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) w walucie polskiej 	0 0 0 0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	inwestycje	krótkoterminowe,	razem 0 0 0 0
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Nota	11	–	do	poz.	II.	4.	aktywów

Krótkoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 260 259 143 567
... prace badawczo rozwojowe 48 37 3 464
... ubezpieczenia 67 78 57 33
... zaliczki na poczet prowizji 37 52 	0 	0
... egzemplarz wystawowy ,opłata licencyjna 54 37 60 40
... inne 54 55 23 30
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1	266 430 0 0
... produkcja nie zafakturowana 1	266 430 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Krótkoterminowe	rozliczenia	międzyokresowe,	razem 1	526 689 143 567

Nota	12	–	do	aktywów

12.1. Zmiana	stanu	odpisów	aktualizujących	należności
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) stan na początek okresu 1	277 1 349 1 351 699
b) zwiększenia 40 103 132 758
c) wykorzystanie (z tytułu) 	0 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 61 175 134 106
e) stan na koniec okresu 1 256 1	277 1 349 1 351

12.2. Zmiana	stanu	odpisów	aktualizujących	zapasy
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) stan na początek okresu 232 417 409 	0
b) zwiększenia 	0 45 60 409
c) wykorzystanie (z tytułu) 	0 	0 	0 	0
d) rozwiązanie (z tytułu) 14 230 52 	0
e) stan na koniec okresu 218 232 417 409

Nota	13	–	do	poz.	I.	1.	pasywów

Kapitał	zakładowy	(struktura	16) 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) wartość nominalna jednej akcji w złotych 1 1 1 1
b) seria/emisja A A A A
c) rodzaj akcji na okaziciela na okaziciela na okaziciela na okaziciela
d) rodzaj uprzywilejowania akcji zwykłe zwykłe zwykłe zwykłe
e) rodzaj ograniczenia praw do akcji – – – –



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 141

f) liczba akcji w tys.sztuk 5 706 5 706 6	206 6	206
g) wartość serii/emisji wg wartości nominalnej w tys. 5 706 5 706 6	206 6	206
h) sposób pokrycia kapitału gotówka gotówka gotówka gotówka
i) data rejestracji 30-11-1998 30-11-1998 30-11-1998 30-11-1998
j) prawo do dywidendy (od daty) 01-01-1999 01-01-1999 01-01-1999 01-01-1999
k) liczba akcji, razem w tys. sztuk 5 706 5 706 6	206 6	206
Kapitał zakładowy, razem w tys. zł 5 706 5 706 6	206 6	206

Nota	14	–	do	poz.	I.	3.	pasywów

14.1. Akcje	(udziały)	własne 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) liczba w tys. sztuk 500 500 500 	0
b) wartość wg ceny nabycia w tys. zł 800 800 800 	0
c) wartość bilansowa w tys. zł 800 800 800 	0
d) cel nabycia umorzenie umorzenie umorzenie –
e) przeznaczenie umorzenie umorzenie umorzenie –

Nota	15	–	do	poz.	I.	4.	pasywów

Kapitał	zapasowy
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 	0 0 0 0
b) utworzony ustawowo 	0 	0 243 243

c) utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość 	0 0 0 0

d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 	0 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Kapitał	zapasowy,	razem 0 0 243 243

Nota	16	–	do	poz.	I.	5.	pasywów

Kapitał	z	aktualizacji	wyceny
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 	0 0 0 0

b) z tytułu zysków/strat z wyceny instrumentów finansowych, 
w tym: 	0 0 0 0

– z wyceny instrumentów zabezpieczających 	0 0 0 0
c) z tytułu podatku odroczonego 	0 0 0 0
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 	0 0 0 0
e) inny (wg rodzaju) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Kapitał	z	aktualizacji	wyceny,	razem 0 0 0 0
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Nota	17	–	do	poz.	I.	6.	pasywów

Pozostałe	kapitały	rezerwowe	(według	celu	przeznaczenia)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
... 	 418 321 321 321
... 	 	0 0 0 0
Pozostałe	kapitały	rezerwowe,	razem 418 321 321 321

Nota	18	–	do	poz.	I.	9.	pasywów

Odpisy	z	zysku	netto	w	ciągu	roku	obrotowego	(z	tytułu)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Odpisy	z	zysku	netto	w	ciągu	roku	obrotowego,	razem 0 0 0 0

Nota	19	–	do	poz.	II	pasywów

Zmiana	stanu	kapitałów	mniejszości
Nie dotyczy – pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nota	20	–	do	poz.	III	pasywów

Ujemna	wartość	firmy	jednostek	podporządkowanych
Nie dotyczy – pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nota	21	–	do	poz.	IV.	1.	pasywów

21.1. Zmiana	stanu	rezerwy	z	tytułu	odroczonego	 
podatku	dochodowego	

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 	
dochodowego na początek okresu, w tym: 81 18 0 0

a) odniesionej na wynik finansowy 81 18 0 	0
... 	 	0 0 0 0
b) odniesionej na kapitał własny 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
2. Zwiększenia 43 81 18 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 	
dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 43 81 18 0
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... wyceny należnosci 22 22 18 	0

... wyceny kontraktów długoterminowych 15 47 0 	0

... pozostałych 6 12 0 	0

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	
w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
3. Zmniejszenia 81 18 0 0

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku 	
z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 81 18 0 0

... 	 	0 0 0 0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	
w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego na koniec okresu, razem 43 81 18 0

a) odniesionej na wynik finansowy 43 81 18 0
... wyceny należności 22 22 18 	0
... wyceny kontraktów długoterminowych 15 47 0 	0
... pozostałych 6 12 0 	0
... 	 	0 0 0 0
b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

21.2. Zmiana	stanu	długoterminowej	rezerwy	na	 
świadczenia	emerytalne	i	podobne	(wg	tytułów)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) stan na koniec okresu 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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21.3. Zmiana	stanu	krótkoterminowej	rezerwy	na	 
świadczenia	emerytalne	i	podobne	(wg	tytułów)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 234 243 134 0
... rezerwa na świadczenia pracownicze 234 243 134 0
... 	 	0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 160 234 243 134
... zawiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze 160 234 243 134
... 	 	0 0 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 234 243 134 0
... wypłaty świadczeń na które zawiązano rezerwę 234 243 134 	0
... 	 	0 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) stan na koniec okresu 160 234 243 134
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

21.4. Zmiana	stanu	pozostałych	rezerw	długoterminowych	
(wg	tytułów)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) stan na koniec okresu 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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21.5. Zmiana	stanu	pozostałych	rezerw	krótkoterminowych	
(wg	tytułów)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) stan na początek okresu 69 0 0 0
... rezerwy na naprawy gwarancyjne 69 	0 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) zwiększenia (z tytułu) 87 69 0 0
... zawiązania rezerw na naprawy gwarancyjne 87 69 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 69 0 0 0
... rozwiązanie rezerw z poprzedniego okresu 69 	0 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) stan na koniec okresu 87 69 0 0
... rezerwy na naprawy gwarancyjne 87 69 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

Nota	22	–	do	poz.	IV.	2.	pasywów

22.1. Zobowiązania	długoterminowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 	0 0 0 0
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– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
	 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 379 515 201 400
– kredyty i pożyczki 	0 	0 	0 400
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– umowy leasingu finansowego 379 515 201 	0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Zobowiązania	długoterminowe,	razem 379 515 201 400

22.2. Zobowiązania	długoterminowe,	o	pozostałym	od	
dnia	bilansowego	okresie	spłaty

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) powyżej 1 roku do 3 lat 328 491 126 400
b) powyżej 3 do 5 lat 51 24 75 	0
c) powyżej 5 lat 	0 0 0 0
Zobowiązania	długoterminowe,	razem 379 515 201 400
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22.3. Zobowiązania	długoterminowe	(struktura	walutowa)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) w walucie polskiej 379 515 201 400
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Zobowiązania	długoterminowe,	razem 379 515 201 400

22.4. Zobowiązania	długoterminowe	 
z	tytułu	kredytów	i	pożyczek 31.12.2003

a) nazwa (firma) jednostki, 	
ze wskazaniem formy prawnej Bank	Handlowy	w	Warszawie	S.A.

b) siedziba Warszawa

c) kwota kredytu/pożyczki 	
wg umowy17) 400

d) kwota kredytu/pożyczki pozostała do 
spłaty18) 400

e) warunki oprocentowania W + 1,6% ( W jest to zmienna stopa bazowa oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres kolejnych 3 dni)

f) termin spłaty 14-01-1005

g) zabezpieczenia hipoteka zwykła łączna na nieruchomości ul. Stargardzka 8 	
2000, hipoteka kaucyjna na nieruch. j.w. 600

h) inne kredyt płatniczy na łączną kwotę 2000 z czego 400 płatne powyżej roku 
od dnia bilansowego

Nota	22.5.	Zobowiązania	długoterminowe	z	tytułu	wyemitowanych	dłużnych	instrumentów	finansowych	
–	Nie	dotyczy

Nota	23	–	do	poz.	IV.	3.	pasywów

23.1. Zobowiązania	krótkoterminowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) wobec jednostek zależnych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki, w tym: 	0 0 0 0
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– zaliczki otrzymane na dostawy 	0 0 0 0
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
b) wobec jednostek współzależnych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki, w tym: 	0 0 0 0
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– zaliczki otrzymane na dostawy 	0 0 0 0
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki, w tym: 	0 0 0 0
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– zaliczki otrzymane na dostawy 	0 0 0 0
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
d) wobec znaczącego inwestora 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki, w tym: 	0 0 0 0
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– zaliczki otrzymane na dostawy 	0 0 0 0
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– inne (wg rodzaju) 0 0 0 0
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... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
e) wobec jednostki dominującej 0 0 0 0
– kredyty i pożyczki, w tym: 	0 0 0 0
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0 0
– do 12 miesięcy 	0 0 0 0
– powyżej 12 miesięcy 	0 0 0 0
– zaliczki otrzymane na dostawy 	0 0 0 0
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– inne 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
f) wobec pozostałych jednostek 10 759 8 497 7 408 5 436
– kredyty i pożyczki, w tym: 1 651 176 460 1 280
– długoterminowe w okresie spłaty 	0 0 0 0
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 	0 0 0 0
– z tytułu dywidend 	0 0 0 0
– inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 975 5 941 5 085 3 494
– do 12 miesięcy 5 842 5 927 5 065 3 458
– powyżej 12 miesięcy 133 14 20 36
– zaliczki otrzymane na dostawy 1 088 88 61 66
– zobowiązania wekslowe 	0 0 0 0
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1	420 1 517 1 337 433
– z tytułu wynagrodzeń 302 448 342 156
– inne (wg tytułów) 323 327 123 7
... z tytułu leasingu finansowego 287 294 105 	0
... inne 36 33 18 7
... 	 	0 0 0 0
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 2 11 34
... 	 	0 0 0 0
Zobowiązania	krótkoterminowe,	razem 10	760 8	499 7 419 5	470

23.2. Zobowiązania	krótkoterminowe	(struktura	walutowa)
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) walucie polskiej 10	621 8 440 7 392 5 358
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 139 59 27 112
... wartość w tys EUR 35 15 7 23
... wartość w tys PLN 139 59 27 112
Zobowiązania	krótkoterminowe,	razem 10	760 8	499 7 419 5	470
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23.3.
Zobowiązania	krót-
koterminowe	z	tytułu	
kredytów	i	pożyczek

30.06.2006 30.06.2006 30.06.2006 31.12.2005

a) nazwa (firma) jednostki ING	 
Bank	Śląski	S.A.	

ING	 
Bank	Śląski	S.A.	

Raiffeisen	Bank	
Polska	S.A.

ING	 
Bank	Śląski	S.A.	

b) siedziba Katowice Katowice Warszawa Katowice

c) kwota kredytu wg umowy 5 000 60 4	000 1	700

d) kwota kredytu pozostała 
do spłaty 1 360 0 291 0

e) warunki oprocentowania WIBOR 1M+ 0,7% p.a. WIBOR 1M + 1,1% p.a. WIBOR 1W + 0,85% p.a. WIBOR 1M+ 1,1% p.a.

f) termin spłaty 19-01-2009 31-03-2008 30-05-2008 24-01-2006

g) zabezpieczenia hipoteka kaucyjna 
na nieruchomość 
ul.Stargardzka 8,	
do kwoty 3000, 
warunkowa cesja 
wierzyteln. mini-
mum 1000

kaucja pieniężna 	
w kwocie 60

weksel in blanco 	
z deklaracją wekslo-
wą, pełnomocnictwo 
do regulowania rosz-
czeń kredytowych z 
rachunku bieżącego, 
cesja należności w 
kwocie nie mniejszej 
niż 500

hipoteka kaucyjna 
na nieruchomość 
ul.Stargardzka 8, 	
do kwoty 2600

h) inne kredyt złotowy 	
w formie linii odna-
wialnej

kredyt złotowy na 
finansowanie inwe-
stycji

kredyt w rachunku 
bieżącym

kredyt złotowy 	
w formie linii odna-
wialnej

23.3.
Zobowiązania	krótkotermi-
nowe	z	tytułu	kredytów	 
i	pożyczek

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

a) nazwa (firma) jednostki Raiffeisen	Bank	 
Polska	S.A.

Bank	Handlowy	 
w	Warszawie	S.A.

Bank	Współpracy	 
Europejskiej

b) siedziba Warszawa Warszawa Warszawa

c) kwota kredytu wg umowy 4	000 2	000 104

d) kwota kredytu pozostała do 
spłaty 176 401 59

e) warunki oprocentowania WIBOR 1W + 0,95% p.a. W + 1,6% ( W jest to 
zmienna stopa bazowa 
oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres 
kolejnych 3 dni)

WIBOR 1M + 3%

f) termin spłaty 30-04-2007 14-01-2005 28-06-2006

g) zabezpieczenia weksel in blanco 	
z deklaracją wekslową, 
pełnomocnictwo do regu-
lowania roszczeń kredyt 
z rachunku bieżącego, 
cesja należności w kwo-
cie nie mniejszej niż 500

hipoteka zwykła łączna 
na nieruchomości ul. 
Stargardzka 8, w kwocie 
2000, hipoteka kaucyjna 
na nieruchomość j.w.600

zastaw rejestrowy na 
środku trwałym w kwocie 
131, cesja wierzytelności 
z umowy

h) inne kredyt w rachunku 	
bieżącym

kredyt płatniczy na łącz-
ną kwotę 2000 z czego 
400 płatne powyżej roku 
od dnia bilansowego

kredyt inwestycyjny
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23.3.
Zobowiązania	krótkotermi-
nowe	z	tytułu	kredytów	 
i	pożyczek

31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003

a) nazwa (firma) jednostki Bank	Handlowy	 
w	Warszawie	S.A. Bank	Millenium	S.A. Bank	Współpracy	 

Europejskiej

b) siedziba Warszawa Warszawa Warszawa

c) kwota kredytu wg umowy 1	600 500 500

d) kwota kredytu pozostała do 
spłaty 901 79 300

e) warunki oprocentowania W + 1,6% ( W jest to 
zmienna stopa bazowa 
oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres 
kolejnych 3 dni)

WIBOR 1M + 5,1% WIBOR 1M + 2%

f) termin spłaty 14-01-2005 23-01-2004 22-10-2004

g) zabezpieczenia hipoteka zwykła łączna 
na nieruchomości ul. 
Stargardzka 8 w kwocie 
2000 , hipoteka kaucyjna 
na nieruchomości jw. 600

zastaw rejestrowy na po-
jazdach mechanicznych 
o łącznej wartości 225, 
przewłaszczenie środ-
ków trwałych o łącznej 
wartości 499,cesja wie-
rzytelności z kontraktów 
w wysokości nie niższej 
niż 250

przewłaszczenie zapa-
sów magazynowych 	
w kwocie 500, cesja 
wierzytelności z umowy, 
zastaw rejestrowy na po-
jazdach mechanicznych 
w kwocie 322, przewłasz-
czenie maszyn budowla-
nych w kwocie 476

h) inne kredyt płatniczy na łącz-
ną kwotę 2000 z czego 
400 płatne powyżej roku 
od dnia bilansowego

kredyt w rachunku 	
bieżącym

kredyt obrotowy

Nota	23.4.	Zobowiązania	krótkoterminowe	z	tytułu	wyemitowanych	dłużnych	instrumentów	finansowych	
–	Nie	dotyczy

Nota	24	–	do	poz.	IV.	4.	pasywów

24.1. Zmiana	stanu	ujemnej	wartości	firmy	 w	tys.	zł
  30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Stan na początek okresu 	0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 	0 0 0 0

24.2. Inne	rozliczenia	międzyokresowe w	tys.	zł
  30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0 0
– długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
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... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 37 34 35 0
– długoterminowe (wg tytułów) 15 19 25 0
... dotacje rozliczane w czasie 15 19 25 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– krótkoterminowe (wg tytułów) 22 15 10 0
... 	 22 15 10 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0

Nota	25

Sposób	obliczenia	wartości	księgowej	na	jedną	akcję	oraz	rozwodnionej	wartości	księgowej	na	jedną	akcję.

Wartość księgowa na jedną akcję stanowi iloraz wartości księgowej, tj. różnicy pomiędzy sumą aktywów, 	
a kapitałami obcymi firmy, podzielonej przez liczbę akcji.

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję jest to iloraz wartości księgowej podzielonej przez liczbę akcji 
zwykłych powiększoną o potencjalną liczbę akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała.

Noty	objaśniające	do	pozycji	pozabilansowych

Nota	26

26.1. Należności	warunkowe	od	jednostek	powiązanych	
(z	tytułu)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 	0 0 0 0
_ od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
_ w tym: od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– w tym: od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– w tym: od jednostki dominującej 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Należności	warunkowe	od	jednostek	powiązanych,	razem 0 0 0 0

26.2. Zobowiązania	warunkowe	 na	 rzecz	 jednostek	 po-
wiązanych	(z	tytułu)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 	0 0 0 0
– na rzecz jednostek zależnych 	0 0 0 0
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– na rzecz jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– na rzecz jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– na rzecz znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– na rzecz jednostki dominującej 	0 0 0 0
b) pozostałe (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– w tym: na rzecz jednostek zależnych 	0 0 0 0
– w tym: na rzecz jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– w tym: na rzecz znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– w tym: na rzecz jednostki dominującej 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Zobowiązania	warunkowe	na	rzecz	jednostek	 
powiązanych,	razem 0 0 0 0

Noty	objaśniające	do	rachunku	zysków	i	strat

Nota	27	–	do	poz.	I.	1.

27.1. Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów	(struktura	
rzeczowa	–	rodzaje	działalności)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

... 	 19 690 35 218 30 528 18 791

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	razem 19	690 35	218 30	528 18	791
- w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0

27.2. Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów	 
(struktura	terytorialna)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) kraj 19 690 35 218 30 527 18 762
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) eksport 	0 	0 1 29
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Przychody	netto	ze	sprzedaży	produktów,	razem 19	690 35	218 30	528 18	791
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
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Nota	28	–	do	poz.	I.	2.

28.1. Przychody	netto	ze	sprzedaży	towarów	i	materia-
łów	(struktura	rzeczowa	–	rodzaje	działalności)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

... 	 168 7 519 707

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
- w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Przychody	netto	ze	sprzedaży	towarów	i	materiałów,	razem 168 7 519 707
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0

28.2. Przychody	netto	ze	sprzedaży	towarów	i	materia-
łów	(struktura	terytorialna)

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) kraj 168 7 519 707
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) eksport 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Przychody	netto	ze	sprzedaży	towarów	i	materiałów,	razem 168 7 519 707
– w tym: od jednostek powiązanych 	0 0 0 0

Nota	29	–	do	poz.	II.	1.,	poz.	IV	i	poz.	V

Koszty	według	rodzaju
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) amortyzacja 614 1	012 599 670
b) zużycie materiałów i energii 9 714 14 431 15 989 8 929
c) usługi obce 5 071 10	017 5 728 4 931
d) podatki i opłaty 48 96 89 93
e) wynagrodzenia 3 271 5 972 4	224 3 320
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 769 1 364 1	006 752
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 292 767 683 523
... podróże służbowe 120 368 384 267
... koszty reprezentacji i reklamy 71 156 90 87
... ubezpieczenia 64 154 133 104
... inne 37 89 76 65
Koszty	według	rodzaju,	razem 19 779 33	659 28	318 19	218
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -978 -823 363 -208
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 	0 0 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -766 -1 629 -1 037 -646
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -926 -1 753 -1 203 -1 145
Koszt	wytworzenia	sprzedanych	produktów 17 109 29	454 26	441 17 219
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Nota	30	–	do	poz.	VII.	3.

Inne	przychody	operacyjne w	tys.	zł
. 	 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) pozostałe, w tym: 379 829 656 599
... otrzymane bonusy 190 182 265 97
... odsprzedaż usług 60 147 121 0
... rozwiązane odpisy aktualizujące 75 406 195 409
... otrzymane odszkodowania 50 51 21 32
... inne 4 43 54 61
... 	 	0 0 0 0
Inne	przychody	operacyjne,	razem 379 829 656 599

Nota	31	–	do	poz.	VIII.	3.

Inne	koszty	operacyjne
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
b) pozostałe, w tym: 99 249 197 108
... koszty odsprzedawanych usług 60 125 121 0
... szkody z tytułu zdarzeń komunikacyjnych 25 57 23 32
... koszty sądowe 11 42 38 74
... darowizny 3 22 13 0
... inne koszty 	0 3 2 2
... 	 	0 0 0 0
Inne	koszty	operacyjne,	razem 99 249 197 108

Nota	32	–	do	poz.	X

32.1. Przychody	finansowe	z	tytułu	dywidend	i	udziałów	
w	zyskach

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek 	0 0 0 0
Przychody	finansowe	z	tytułu	dywidend	i	udziałów	 
w	zyskach,	razem 0 0 0 0
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32.2. Przychody	finansowe	z	tytułu	odsetek
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 5 11 18 0
– od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
– od pozostałych jednostek 5 11              18 	0
b) pozostałe odsetki 5 123 171 124
– od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– od jednostek zależnych 	0 0 0 0
– od jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– od jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– od znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– od jednostki dominującej 	0 0 0 0
– od pozostałych jednostek 5 123 171 124
Przychody	finansowe	z	tytułu	odsetek,	razem 10 134 189 124

32.3. Inne	przychody	finansowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi 0 0 5 0
– zrealizowane 	0 	0 1 	0
– niezrealizowane 	0 	0 4 	0
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) pozostałe, w tym: 0 2 0 0
... 	 	0 2 	0 	0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	przychody	finansowe,	razem 0 2 5 0

Nota	33	–	do	poz.	XI

33.1. Koszty	finansowe	z	tytułu	odsetek
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) od kredytów i pożyczek 18 39 93 148
– dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– dla jednostek zależnych 	0 0 0 0
– dla jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– dla jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– dla znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– dla jednostki dominującej 	0 0 0 0
– dla innych jednostek 18 39 93 148
b) pozostałe odsetki 49 126 78 102
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– dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
– dla jednostek zależnych 	0 0 0 0
– dla jednostek współzależnych 	0 0 0 0
– dla jednostek stowarzyszonych 	0 0 0 0
– dla znaczącego inwestora 	0 0 0 0
– dla jednostki dominującej 	0 0 0 0
– dla innych jednostek 49 126 78 102
Koszty	finansowe	z	tytułu	odsetek,	razem 67 165 171 250

33.2. Inne	koszty	finansowe
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 
w tym: 2 3 0 21

– zrealizowane 2 3 	0 24
– niezrealizowane 	0 	0 	0 -3
b) utworzone rezerwy (z tytułu) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
c) pozostałe, w tym: 14 6 0 42
... 	 14 6 	0 42
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Inne	koszty	finansowe,	razem 16 9 0 63

Nota	34

Zysk	(strata)	na	sprzedaży	całości	lub	części	udziałów	jednostek	podporządkowanych
Nie dotyczy – pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nota	35	–	do	poz.	XIII.	1.

Zyski	nadzwyczajne
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) losowe 	0 0 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Zyski	nadzwyczajne,	razem 0 0 0 0

Nota	36	–	do	poz.	XIII.	2.

Straty	nadzwyczajne w	tys.	zł
	 	 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) losowe 	0 0 0 0
b) pozostałe (wg tytułów) 	0 0 0 0
... 	 	0 0 0 0
Straty	nadzwyczajne,	razem 0 0 0 0
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Nota	37	–	do	poz.	XV

37.1. Podatek	dochodowy	bieżący
w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
1. Zysk (strata) brutto 1	177 2 750 2 168 -2 839

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 20 -395 -663 1 759

... wycena kontraktów długoterminowych -837 -430 0 0

... dotacje rozliczane w czasie -45 -53 -3 -18

... rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych -19 -402 -189 -138

... wyceny i spisanie odsetek i różnic kursowych 4 -78 -124 -56

... amortyzacja niepodatkowa 209 238 62 52

... wycena kontraktów długoterminowych 1	004 182 0 0

... wynagrodzenia z ZUS przesunięcia wypłat -184 732 3 1

... czynsz od umów leasingu operacyjnego -143 -224 -88 0

... utworzenie i rozwiązanie rezerw -56 61 109 134

... odpisy aktualizujące 38 143 197 1 498

... odsetki - wycena i budżetowe 0 55 46 38

... wpłaty na PFRON 19 18 15 10

... darowizny 3 22 13 0

... przekroczenie limitu kosztów reprez.rekl. 7 39 0 18

... inne 20 25 9 220

... odliczenie straty z lat poprzednich 0 -706 -706 0

... darowizny 	0 -17 -7 0
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 197 2 355 1505 -1080
4. Podatek dochodowy według stawki .19. % 227 447 286 0

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia 	
i obniżki podatku 	0 	0 93 	0

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) 	
w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 227 447 379 0

- wykazany w rachunku zysków i strat 227 447 379 0

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
kapitał własny 	0 0 0 0

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły 
wartość firmy lub ujemną wartość firmy 	0 0 0 0

37.2. Podatek	dochodowy	odroczony,	wykazany	 
w	rachunku	zysków	i	strat:

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania 	
i odwrócenia się różnic przejściowych 6 99 -80 -222

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych 	0 0 0 0

–
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio 	
nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy 
przejściowej poprzedniego okresu

	0 0 0 0

–

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania 	
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 	
odroczony podatek dochodowy

	0 0 0 0

– inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
Podatek	dochodowy	odroczony,	razem 6 99 -80 -222
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Nota	38	–	do	poz.	XVI

Pozostałe	obowiązkowe	zmniejszenia	zysku	(zwiększenia	
straty),	z	tytułu:

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0

... 	 	0 0 0 0
Pozostałe	obowiązkowe	zmniejszenia	zysku	(zwiększenia	
straty),	razem 0 0 0 0

Nota	39

Udział	w	zyskach	(stratach)	netto	jednostek	podporządkowanych	wycenianych	metodą	praw	własności
Nie dotyczy – pozycja wykazywana wyłącznie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Nota	40	–	do	poz.	XXII

Sposób	podziału	zysku	lub	pokrycia	straty	za	prezentowa-
ne	 lata	 obrotowe,	 a	w	 przypadku	 niezakończonego	 roku	
obrotowego	 –	 propozycję	 podziału	 zysku	 lub	 pokrycia	
straty,	ujawniając,	odpowiednie	dla	ustalenia	wielkości	zy-
sku	lub	straty,	dane	liczbowe

w	tys.	zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Zysk (strata) netto 944 2	204 1 869 -2	617
	 na powiększenie kapitału zapasowego 	0 176 139 	0
	 na dywidendę 	0 1 302 0 	0
	 na pokrycie straty z lat poprzednich 	0 629 1 296 	0
	 na zwiększenie kapitału rezerwowego 	0 97 300 	0
	 Korekta do danych porównywalnych 	0 	0 134 	0

Nota	41

Sposób	obliczenia	zysku	(straty)	na	jedną	akcję	zwykłą	oraz	rozwodnionego	zysku	(straty)	na	jedną	
akcję	zwykłą.

Zysk na jedną akcję zwykłą jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków za dany okres podzielonego przez 
średnioważoną liczbę akcji zwykłych z danego okresu. Średnioważona liczba akcji zwykłych jest obliczana 
jako suma liczby akcji z końca każdego miesiąca danego okresu podzielona przez liczbę miesięcy w okresie.

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą jest to iloraz zysku netto z rachunku zysków za dany okres podzie-
lonego przez średnioważoną liczbę akcji z danego okresu powiększoną o średnioważoną potencjalną liczbę 
akcji, do wyemitowania których jednostka się zobowiązała. 
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Noty	objaśniające	do	rachunku	przepływów	pieniężnych

Struktura	środków	pieniężnych	przyjętych	do	 
rachunku	przepływów

w	tys.	zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 273 487 329
b) inne środki pieniężne w tym: 14 60 2	746 196

... lokaty bankowe o terminie zapadalności poniżej 3 miesięcy 14 60 2	746 196

Środki	pieniężne	i	inne	aktywa	pieniężne,	razem 59 333 3 233 525

RACHUNEK	PRZEPŁYWÓW	PIENIĘŻNYCH w	tys.	zł
(metoda	pośrednia) 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

A. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
operacyjnej     

I. Zysk	(strata)	netto 944 2 204 1	869 -2	617
II. Korekty	razem -864 -3	337 3 202 649
1. Amortyzacja, w tym: 614 1	012 599 670
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0	 0	 0 13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52 78 106 148
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -79 -46 -32 134
5. Zmiana stanu rezerw -94 123 127 134
6. Zmiana stanu zapasów -1	204 -810 347 54
7. Zmiana stanu należności -174 -4 323 -450 2 864

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 	
z wyjątkiem pożyczek i kredytów 802 1 156 2 679 -3 124

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -795 -513 -168 -223
10. Inne korekty 14 -14 -6 -21

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	 
operacyjnej	(I+/-II) 80 -1	133 5071 -1968

B. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
inwestycyjnej 	 	 	 	

I. Wpływy 131 113 66 160
II. Wydatki 507 534 235 237

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	 
inwestycyjnej	(I-II) -376 -421 -169 -77

C. Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	 
finansowej     

I. Wpływy 1	523 228 38 1	520
II. Wydatki 1	501 1	574 2 232 562

III. Przepływy	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej	
(I-II) 22 -1	346 -2	194 958

D. Przepływy	pieniężne	netto,	razem	(A.III+/-B.III+/-C.III) -274 -2	900 2	708 -1	087

E. Bilansowa	zmiana	stanu	środków	pieniężnych,	 
w	tym: -274 -2 900 2 708 - 1 087

F. Środki	pieniężne	na	początek	okresu 333 3 233 525 1	612
G. Środki	pieniężne	na	koniec	okresu	(F+/-D),	w	tym: 59 333 3 233 525
– o ograniczonej możliwości dysponowania 	0 0 	0 	0
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B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Nota 1

Informacje o instrumentach finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem i danymi porównywalnymi emitent nie posiadał aktywów przeznaczonych 
do obrotu rozumianych jako aktywa finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikają-
cych z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych w okresie nie dłuższym niż 3 
miesiące (z wyłączeniem instrumentów zabezpieczających).

Pożyczki udzielone i należności własne to aktywa finansowe (niezależnie od terminu ich wymagalności) po-
wstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych na cele inne niż naby-
cie instrumentów kapitałowych.

w tys. zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a)        lokaty powyżej 3 m-cy 4 18 79 114
b)        pożyczki udzielone 111 127 0 0

Przychody z tytułu odsetek
w tys. zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek 5 11 18 0

Salda pożyczek wynikają z udzielonej w lutym 2005 r. przez Emitenta pożyczki pracownikowi (nie będącego 
członkiem zarządu ani rady nadzorczej) w kwocie 140 tys. zł z oprocentowaniem WIBOR 1M + 4% w stosunku 
rocznym. Pożyczka została zabezpieczona hipoteką kaucyjna na nieruchomości do kwoty 215 tys. zł.

Ponadto w czerwcu 2004 roku emitent udzielił spółce SONEL S.A. pożyczki w kwocie 600 tys. zł z ustalonym 
oprocentowaniem WIBOR 3M + 3% w stosunku rocznym, która została spłacona w październiku 2004 r.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności rozumiane jako aktywa finansowe niezakwalifi-
kowane do kategorii pożyczki udzielone i należności własne (zakupione na rynku wtórnym), dla których za-
warte kontrakty ustalają termin spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych 
terminach korzyści ekonomicznych, a które jednostka zamierza i może utrzymać do terminu wymagalności  
w powyższych okresach nie występowały.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nie występowały.

Zobowiązania tytułu kredytów i leasingu:

w tys. zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a)      kredyty długoterminowe 0 0 0 400
b)      kredyty krótkoterminowe 1 651 176 460 1 280
c)      zobowiązania z tytułu leasingu długotermin. 379 515 201 0
d)      zobowiązania z tytułu leasingu krótkotermin. 287 294 105 0
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Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
kredytów i pożyczek

w tys. zł
31.12.2003

nazwa (firma) jednostki,  
ze wskazaniem formy prawnej Bank Handlowy w Warszawie S.A.

siedziba Warszawa

kwota kredytu/pożyczki wg umowy 17) 400

kwota kredytu/pożyczki pozostała do 
spłaty18) 400

warunki oprocentowania W + 1,6% ( W jest to zmienna stopa bazowa oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres kolejnych 3 dni)

termin spłaty 14-01-1005

zabezpieczenia hipoteka zwykła łączna na nieruchomości ul. Stargardzka 8, 
2000, hipoteka kaucyjna na nieruchość jw.600

inne kredyt płatniczy na łączną kwotę 2000 z czego 400 płatne powyżej roku 
od dnia bilansowego

Zobowiązania krótkotermi-
nowe z tytułu kredytów  
i pożyczek

w tys. zł

30.06.2006 30.06.2006 30.06.2006 31.12.2005

nazwa (firma) jednostki ING  
Bank Śląski S.A. 

ING  
Bank Śląski S.A. 

Raiffeisen Bank 
Polska S.A.

ING  
Bank Śląski S.A. 

siedziba Katowice Katowice Warszawa Katowice

kwota kredytu wg umowy 5 000 60 4 000 1 700

kwota kredytu pozostała do 
spłaty 1 360 0 291 0

warunki oprocentowania WIBOR 1M+ 0,7% p.a. WIBOR 1M + 1,1% p.a. WIBOR 1W + 0,85% p.a. WIBOR 1M+ 1,1% p.a.

termin spłaty 19-01-2009 31-03-2008 30-05-2008 24-01-2006

zabezpieczenia hipoteka kaucyjna 
na nieruchomości 
ul.Stargardzka 8, 
do kwoty 3000, 
warunkowa cesja 
wierzytelności mini-
mum 1000

kaucja pieniężna  
w kwocie 60

weksel in blanco  
z deklaracją wekslo-
wą, pełnomocnictwo 
do regulowania rosz-
czeń kredytowych z 
rachunku bieżącego, 
cesja należności w 
kwocie nie mniejszej 
niż 500

hipoteka kaucyjna 
na nieruchomość 
ul.Stargardzka 8,  
do kwoty 2600

inne kredyt złotowy  
w formie linii odna-
wialnej

kredyt złotowy na 
finansowanie inwe-
stycji

kredyt w rachunku 
bieżącym

kredyt złotowy  
w formie linii odna-
wialnej

Zobowiązania krótkoterminowe  
z tytułu kredytów i pożyczek

w tys. zł
31.12.2005 31.12.2004 31.12.2004

nazwa (firma) jednostki Raiffeisen Bank  
Polska S.A.

Bank Handlowy  
w Warszawie S.A.

Bank Współpracy  
Europejskiej

siedziba Warszawa Warszawa Warszawa

kwota kredytu wg umowy 4 000 2 000 104

kwota kredytu pozostała do spłaty 176 401 59



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 163

warunki oprocentowania WIBOR 1W + 0,95% p.a. W + 1,6% ( W jest to 
zmienna stopa bazowa 
oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres 
kolejnych 3 dni)

WIBOR 1M + 3%

termin spłaty 30-04-2007 14-01-2005 28-06-2006

zabezpieczenia weksel in blanco  
z deklaracją wekslową, 
pełnomocnictwo do regu-
lowania roszczeń kredyt 
z rachunku bieżącego, 
cesja należności w kwo-
cie nie mniejszej niż 500

hipoteka zwykła łączna 
na nieruchomości ul. 
Stargardzka 8, w kwocie 
2000, hipoteka kaucyjna 
na nieruchość jw.600

zastaw rejestrowy na 
środku trwałym w kwocie 
131, cesja wierzytelności 
z umowy

inne kredyt w rachunku  
bieżącym

kredyt płatniczy na łącz-
ną kwotę 2000 z czego 
400 płatne powyżej roku 
od dnia bilansowego

kredyt inwestycyjny

Zobowiązania krótkoterminowe  
z tytułu kredytów i pożyczek

w tys. zł
31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003

nazwa (firma) jednostki Bank Handlowy  
w Warszawie S.A. Bank Millenium S.A. Bank Współpracy  

Europejskiej

siedziba Warszawa Warszawa Warszawa

kwota kredytu wg umowy 1 600 500 500

kwota kredytu pozostała do spłaty 901 79 300

warunki oprocentowania W + 1,6% ( W jest to 
zmienna stopa bazowa 
oparta o zmianę stawki 
WIBOR przez okres 
kolejnych 3 dni)

WIBOR 1M + 5,1% WIBOR 1M + 2%

termin spłaty 14-01-2005 23-01-2004 22-10-2004

zabezpieczenia hipoteka zwykła łączna 
na nieruchomości ul. 
Stargardzka 8 w kwocie 
2000 , hipoteka kaucyjna 
na nieruchość jw.600

zastaw rejestrowy na po-
jazdach mechanicznych 
o łącznej wartości 225, 
przewłaszczenie środ-
ków trwałych o łącznej 
wartości 499,cesja wie-
rzytelności z kontraktów 
w wysokości nie niższej 
niż 250

przewłaszczenie zapa-
sów magazynowych  
w kwocie 500, cesja 
wierzytelności z umowy, 
zastaw rejestrowy na po-
jazdach mechanicznych 
w kwocie 322, przewłasz-
czenie maszyn budowla-
nych w kwocie 476

inne kredyt płatniczy na 
łączną kwotę 2000 
z czego 400 płatne 
powyżej roku od dnia 
bilansowego

kredyt w rachunku 
bieżącym

kredyt obrotowy

Koszty z tytułu odsetek
w tys. zł

 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) od kredytów i pożyczek 18 39 93 148
b) odsetki leasingowe 39 50 15 0
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Nota 2

Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych

Zobowiązania warunkowe rozumiane jako możliwe zobowiązanie, wynikające z przeszłych zdarzeń, którego 
istnienie dopiero zostanie potwierdzone przez zaistnienie lub jego brak jednego lub większej liczby zdarzeń 
przyszłych, nie podlegających całkowitej kontroli jednostki, nie występują .

Nota 3

Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa włas-
ności budynków i budowli nie występują.

Nota 4

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewi-
dzianej do zaniechania w następnym okresie

W okresie objętym sprawozdaniem oraz danymi porównywalnymi nie zaniechano żadnego rodzaju działalno-
ści gospodarczej i zaniechanie takie nie jest planowane w następnym okresie. 

Nota 5

5. Środki trwałe w budowie w tys. zł
  30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) wartość na początek okresu 14 2  3  3
b) zwiększenia 39 20  0  0
c) zmniejszenia  0 8  1  0
Środki trwałe w budowie na koniec okresu 53 14 2 3

Nota 6

Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilanso-
wego nakłady inwestycyjne

W latach 2003-2006 inwestycje w zakresie wartości niematerialnych i prawnych dotyczyły głównie nowych 
produktów. Obejmowały m.in. przyjęcie wyników prac badawczo rozwojowych dotyczących wielokomputero-
wego systemu nadrzędnej kontroli i poprawy jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym oraz za-
kup licencji od Schneider Electric France na produkcję rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia MCC typu 
OKKEN oraz średniego napięcia typu SM6. Z kolei w zakresie środków trwałych były to inwestycje polegają-
ce przede wszystkim na odnowieniu i rozbudowie floty transportowej, sprzętu komputerowego oraz maszyn  
i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań realizacyjnych i handlowych.
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Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości

Tabela. Wydatki inwestycyjne planowane na rok 2007 w zł.
Plan wydatków inwestycyjnych

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowana w tym: 1 835 000
Sprzęt komputerowy 475 000
Urządzenia pozostałe 1 360 000

Środki transportu 1 340 000
Wartości niematerialne i prawne w tym: 1 345 000

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem 1 200 000
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 145 000

Pozostałe środki trwałe  130 000
Inwestycje rozpoczęte w tym: 5 850 000

Budowa obiektu produkcyjno-biurowego* 5 000 000
Prace badawczo rozwojowe 850 000

Inwestycje w aktywa finansowe – akwizycje firm** 10 000 000
Inwestycje ogółem  20 500 000

* koszt całkowity budowy obiektu produkcyjno-biurowego wynosi 10.000.000 zł. z tego 5.000.000 zł. będzie wydatkowane w roku 2007, 
a kolejne 5.000.000 zł w roku 2008,

Źródło: Emitent

Spółka w roku 2007 planuje ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 20,5 mln zł. Zgodnie ze strategią 
nakłady inwestycyjne w roku 2007 będą ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa polegający na pozyska-
niu nowych rynków zarówno pod względem terytorialnym jak i branżowym, poszerzeniu oferty Spółki poprzez 
wprowadzanie nowych produktów oraz rozwój i usprawnienie organizacji poprzez wdrożenie zintegrowanego 
systemu informatycznego. W tym celu Spółka planuje ponieść wydatki inwestycyjne na zakup akcji i/lub udzia-
łów spółek i/lub przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w formie działalności gospodarczej, któ-
rych cechy pozwolą na realizację strategii rozwoju ELEKTROTIM S.A. Na akwizycję firm w roku 2007 Spółka 
planuje wydatkować kwotę około 10,00 mln zł, a na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomaga-
jącego zarządzanie przedsiębiorstwem Spółka planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości nie niższej 
niż 1,2 mln zł. Z planowanym rozwojem Spółki związana jest również konieczność budowy nowego obiektu 
produkcyjno – biurowego, w którym m.in. zlokalizowane zostaną: laboratoria do badań układów automatyki, 
stanowiska pracy dla projektantów, programistów, laboratoria do prac badawczo-rozwojowych oraz stanowi-
ska dla pracowników administracyjno – biurowych. Planowana wysokość wydatków inwestycyjnych na ten cel 
wynosi około 10,0 mln zł, z tego w roku 2007 poniesionych zostanie 5,00 mln zł. Ponadto Spółka zamierza 
wydatkować na prace badawczo – rozwojowe około 0,85 mln zł.

Nota 7

Informacje o transakcjach emitenta/jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań

W świetle definicji podmiotu powiązanego z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. 
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozda-
niach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości par.2 pkt 6 lit.b emitent jest podmiotem 
powiązanym z TIM S.A. oraz SONEL S.A.

W latach 2003–2005 i pierwszym półroczu 2006 emitent  przeprowadzał transakcje z podmiotami powiązanymi  
dotyczące zakupu i sprzedaży materiałów, towarów, wyrobów i usług oraz jednorazowo udzielonej pożyczki.
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Transakcje z TIM S.A.
w tys. zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) należności 311 80 21 190
b) zobowiązania 1 216 1 201 868 296
c) przychody 402 417 687 1 111
d) zakupy 2 890 2 376 2 459 1 148

Transakcje z SONEL S.A.
w tys. zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) należności 3 3 1 1
b) zobowiązania 2 2 0 5
c) przychody 5 8 26 7
d) zakupy 5 8 30 19

Ponadto w czerwcu 2004 roku emitent udzielił spółce SONEL S.A. pożyczki w kwocie 600 tys. zł z ustalonym 
oprocentowaniem WIBOR 3M + 3% w stosunku rocznym, która została spłacona w październiku 2004r.

Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na zasadach rynkowych z uwzględnieniem cen i warun-
ków panujących na rynku. Emitent zawarł z TIM S.A. umowę, w ramach której dokonuje zakupów materiałów 
od TIM S.A. Warunki umowy są zbliżone do innych umów zawieranych przez Emitenta z innymi dostawcami.

Emitent dokonuje zakupów według obowiązującej procedury zakupowej, zapewniającej optymalne warunki 
zakupu towarów, materiałów i usług.

Nota 8

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

W latach 2003-2005 i pierwszym półroczu 2006 emitent nie przeprowadzał wspólnych przedsięwzięć. 

Nota 9

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu  
w przeliczeniu na pełne etaty

w tys. zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

a) Pracownicy na stanowiskach robotniczych 66 60  54  54
b) Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 89 73   60  58
Zatrudnienie ogółem 155 133  114  112

Nota 10

10.
Informacje o wartości wynagrodzeń i nagród wypła-
conych i należnych dla osób zarządzających i nad-
zorujących emitenta

w tys. zł

30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) Zarząd     
 Andrzej Diakun 208 408 235 192 
 Artur Wójcikowski 137 268 127 56 
b) Rada Nadzorcza     
 Krzysztof Folta 4 8 8 12 
 Krzysztof Wieczorkowski 2 4 4 7 
 Mirosław Nowakowski 2 4 4 7 
 Jan Walulik 2 3 4 7 
 Janusz Rybka 2 4 4               7
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Nota 11

Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń  lub  innych 
umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależ-
nych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych 
przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego 
zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym

Spółka nie udzieliła zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do 
świadczeń na rzecz Emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych oso-
bom zarządzającym i nadzorującym.

Nota 12

Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących  lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finanso-
wym za bieżący okres

W sprawozdaniu finansowym za bieżący okres nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 

Nota 13

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Nota 14

Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie prze-
jęcia aktywów i pasywów

W okresie sprawozdawczym i danych porównywalnych zdarzenie nie wystąpiło.

Nota 15

Sprawozdanie finansowe dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji 
bilansu oraz rachunku zysków i strat skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji

Skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta nie osiągnęła 
wartości 100 % w związku z czym nie korygowano sprawozdania wskaźnikiem inflacji.

Nota 16

Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i da-
nych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 

1. Różnice związane ze zmianami organizacyjnymi:

W roku 2006 dokonano zmian organizacyjnych w wyniku których centralizacji uległy wszelkie działania związa-
ne z pozyskiwaniem zleceń i obsługą techniczną i handlową kontrahentów. Dla potrzeb prospektu emisyjnego 
w celu zapewnienia  porównywalności dokonano korekty prezentacyjnej obniżając koszt wytworzenia sprze-
danych produktów i podnosząc jednocześnie koszty sprzedaży o kwoty:

– 326 tys. zł w roku 2003
– 456 tys. zł w roku 2004
– 733 tys. zł w roku 2005
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2. Różnice związane z rezerwami na świadczenia pracownicze:

W roku2004 rozpoczęto tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze. Dla potrzeb prospektu emisyjnego  
w celu zapewnienia porównywalności dokonano korekty prezentacyjnej podnosząc koszt wytworzenia sprze-
danych produktów i koszty zarządu przy jednoczesnym ujęciu w pozycji krótkoterminowe rezerwy na świad-
czenia emerytalne i podobne kwoty:

– 134 tys. zł w roku 2003 z czego kwota:
 – (+) 104 tys. zł dotyczy kosztu własnego
 – (+)   30 tys. zł dotyczy kosztów zarządu

– 134 tys. zł w roku 2004 z czego kwota:
 – (-) 104 tys. zł dotyczy kosztu własnego
 – (-)   30 tys. zł dotyczy kosztów zarządu

3. Pozostałe różnice prezentacyjne:

Dla potrzeb prospektu emisyjnego w celu zapewnienia porównywalności dokonano korekty prezentacyjnej 
przenosząc wartość otrzymanych zafakturowanych zaliczek na poczet usług z pozycji krótkoterminowych roz-
liczeń międzyokresowych w pasywach do pozycji zaliczki otrzymane na dostawy:

– 66 tys. zł w roku 2003

Nota 17

Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finanso-
wego dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, ty-
tuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność

W sprawozdaniach za lata 2003-2005 dokonano korekt prezentacyjnych dla potrzeb prospektu emisyjnego  
w celu zapewnienia porównywalności. Skutki zmian zostały opisane w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16.

Nota 18

Dokonane korekty błędów podstawowych

Nie miały miejsca korekty błędów podstawowych.

Nota 19

W przypadku występowania  niepewności  co  do możliwości  kontynuowania  działalności,  opis  tych 
niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności .

Nota 20

Informacje w przypadku połączenia spółek

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.

Nota 21

W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej 
zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

Brak pozycji udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych.
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Nota 22

Informacje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku gdy dzień bilansowy, 
na który się je sporządza jest różny od dnia bilansowego w jednostkach podporządkowanych

Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota 23

Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie ma obowiązku sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Nota 24

Podstawa prawna przy wyłączeniu jednostki podporządkowanej z obowiązku objęcia konsolidacją

Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych.

20.2. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.3.1.  Oświadczenie stwierdzające, że historyczne dane finansowe zostały zbadane 
przez biegłego rewidenta

Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2003–2004 zostały zbadane przez biegłego rewidenta panią 
Lucynę Kozłowską, a za rok 2005 oraz za I połowę 2006 przez biegłego rewidenta pana Wojciecha Gąsiora.  
Opinia biegłego rewidenta dotycząca każdego zbadanego okresu została zamieszczona w niniejszym pro-
spekcie w pkt 20.1.

Biegły rewident nie wyraził negatywnych opinii o badanych historycznych informacjach finansowych, jak rów-
nież opinie te nie zawierają zastrzeżeń. Biegły rewident nie odmówił wydania opinii na temat historycznych 
informacji finansowych.

20.3.2.  Wskazanie innych informacji w prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów

W Prospekcie emisyjnym przedstawiono prognozę sprzedaży i zysku netto na rok 2007, która została spraw-
dzona przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawdzenie potwierdzone zostało raportem ze sprawdzenia 
wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2007. Poza tą informacją w prospekcie 
emisyjnym nie przedstawiono innych informacji, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów. 

20.3.3.  Wskazanie źródeł danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie, które nie po-
chodzą ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta

W Prospekcie emisyjnym przedstawiono informacje finansowe za I półrocze 2005, za trzy kwartały 2005 i trzy 
kwartały 2006, które nie zostały zbadane przez biegłych rewidentów. 

20.4. Data najnowszych informacji finansowych

Ostatnie roczne informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą roku obrotowego 2005.
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20.5. Śródroczne i inne informacje finansowe

Śródroczne informacje finansowe zamieszczone w prospekcie dotyczące I półrocza 2006 były zbadane przez 
biegłego rewidenta. Z kolei dane porównywalne za I półrocze 2005 roku nie podlegały badaniu.

20.6. Polityka dywidendy

Emitent w celu zapewnienie swoim Akcjonariuszom możliwości świadomego budowania majątku poprzez rea-
lizację programu inwestycyjnego ma czytelną, długofalową i przewidywalną politykę dywidendy.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, w dniu 7 listopada 2005 roku zaakceptowała politykę dywidendy.

Zgodnie z polityką dywidendy Emitenta, Zarząd Emitenta, po uwzględnieniu zamierzeń Spółki wnosi projekt 
uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy.

Każdego roku, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie wypracowanego 
zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy według poniższego wzoru:

D = (Zn(n-1) + A(n-1) – NS(n-x) – Ninw(n)) x 50%

Gdzie:

D – wysokość (pula) dywidendy,

Zn(n-1) – zysk netto wypracowany w roku, za który wypłacana jest dywidenda,

A(n-1) – amortyzacja poniesiona w roku, za który jest wypłacana dywidenda,

NS(n-x) – niepokryte straty z lat ubiegłych,

Ninw(n) – nakłady inwestycyjne planowane na rok, w którym dywidenda jest wypłacana.

W przeszłości Emitent nie miał polityki dywidendy. Dywidendy były wypłacane na podstawie analizy aktualnej 
sytuacji finansowej Spółki.

Za rok 2003 Emitent nie wypłacił dywidendy akcjonariuszom z uwagi na stratę za rok 2003 w wysokości 
2.482.969,14 (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych 14/100), którą to stratę Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć z zysków osiągniętych w latach przy-
szłych.

Za rok 2004 Emitent nie wypłacił akcjonariuszom dywidendy. Zysk netto wypracowany w roku 2004, w wyso-
kości 1.734.678,28 PLN (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt 
osiem złotych 28/100) został podzielony w następujący sposób: (i) kwota 138.774,26 PLN (słownie: sto trzy-
dzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 26/100) została przekazana na zwiększenie kapi-
tału zapasowego; (ii) kwota 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) została przeznaczona na zwiększe-
nie kapitału rezerwowego; oraz (iii) kwota 1.295.904,02 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt 
pięć tysięcy dziewięćset cztery tysiące złotych 02/100) na pokrycie straty z 2003 r.

Za rok 2005 Emitent wypłacił akcjonariuszom dywidendę w kwocie 1.301.583,25 PLN (słownie: jeden milion 
trzysta jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 25/100). Wartość dywidendy na 1 akcję wyniosła 0,25 zło-
tego brutto (słownie: dwadzieścia pięć groszy). W pozostałym zakresie zysk został podzielony w następujący 
sposób: (i) kwota 176.296,12 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć 
złotych 12/100) została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego; (ii) kwota 628.982,52 PLN (słow-
nie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 52/100) została przeznaczona 
na pokrycie straty z 2003 r.; oraz (iii) kwota 96.839,59 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 
trzydzieści dziewięć złotych 59/100) na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Zgodnie z polityką dywidendy, ze względu na nakłady inwestycyjne planowane na rok 2007, Zarząd Emitenta 
złoży projekt uchwały do Walnego Zgromadzenia o podział zysku za rok 2006, w którym nie  będzie wniosko-
wać o wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za rok 2006.
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20.7. Postępowania sądowe i arbitrażowe

Poniżej przedstawione są wszystkie postępowania sądowe, których Emitent jest stroną na dzień zatwierdzenia 
Prospektu. Wedle najlepszej wiedzy Emitenta, nie istnieje ryzyko wystąpienia, w najbliższym czasie, żadnych 
innych postępowań sądowych, istotnych z punktu widzenia Prospektu, których stroną mógłby być Emitent. 

20.7.1.  Sprawy sądowe przeciwko Emitentowi

Przeciwko Emitentowi nie toczą się obecnie żadne postępowania sądowe.

20.7.2.  Sprawy sądowe z powództwa Emitenta

Emitent, jako powód, na dzień zatwierdzenia Prospektu jest stroną 4 postępowań sądowych w sprawach  
o zapłatę na łączną kwotę 71.219,36 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście zło-
tych 36/100), spośród których najwyższą wartość ma sprawa opiewająca na kwotę 33.304,53 PLN (słownie: 
trzydzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 53/100).

20.7.3.  Emitent jako wierzyciel w postępowaniach upadłościowych i układowych

Łączna wartość wierzytelności Emitenta w postępowaniach upadłościowych oraz układowych, na dzień za-
twierdzenia Prospektu wynosi 987.379,93 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedem-
dziesiąt dziewięć złotych 93/100), na które składa się:

(a) suma wierzytelności Emitenta w 9 będących w toku postępowaniach upadłościowych wynosząca 
957.064,09 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 09/100); 
oraz

(b) suma wierzytelności Emitenta w 2 będących w toku postępowaniach układowych wynosząca 30.315,84 
PLN (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta piętnaście złotych 84/100).

20.8. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta

ELEKTROTIM S.A. skutecznie wykorzystuje swoje przewagi konkurencyjne, wynikające ze zdywersyfikowa-
nej produkcji, posiadania w ofercie nowoczesnych wyrobów i specjalistycznych usług oraz z dysponowania 
zasobami strategicznymi, umożliwiającymi realizację skomplikowanych przedsięwzięć na powiększającym się 
rynku. W połączeniu z istotną poprawą sytuacji na rynku usług budowlano- montażowych umożliwiło to pozy-
skanie przez Spółkę zamówień, których realizacja umożliwi znaczący, blisko 100 % w stosunku do roku ubie-
głego wzrost sprzedaży. W związku z powyższym Spółka znacząco wzmocni swoją pozycję rynkową i powoli 
będzie się stawać na nim jednym z liderów.
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21.  Informacje dodatkowe

21.1.  Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

21.1.1.  Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych) i jest podzielony na:

a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okazi-
ciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda;

b) 793.667 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okazi-
ciela serii B o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda.

Na początku 2005 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 6.206.333 PLN (słownie: sześć milionów dwieście 
sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) i składał się z 6.206.333 (słownie: sześć milionów dwieście sześć 
tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden 
złoty) każda. Z końcem 2005 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.706.333 PLN (słownie: pięć milionów sie-
demset sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) i składał się z 5.706.333 (słownie: pięć milionów siedemset 
sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: 
jeden złoty) każda.

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi nie miała miejsce sytuacja, w której ponad 10% kapitału 
zakładowego zostało opłacone w postaci aktywów innych niż gotówka.

21.1.2.  Akcje, które nie reprezentują kapitału

Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału.

21.1.3.  Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub pod-
miotów zależnych Emitenta

Emitent nie posiada własnych akcji. Akcje Emitenta nie są również w posiadaniu innych osób działających  
w jego imieniu.

21.1.4.  Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami

W dniu 5 października 2006 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawach: (i) warunkowego pod-
wyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany 
Statutu oraz (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawione są 
poniżej, poprzez przytoczenie treści odpowiednich uchwał.

„Uchwała nr 3/NWZA nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
(„Spółka”)

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczaso-
wych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 6 i 9 Statutu Spółki 
(Rep. A nr 7352/2006), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 
(słownie: trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysię-
cy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”). 
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2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Ak-
cji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która ma zostać podjęta w dniu 5 październi-
ka 2006 r. („Warranty”).

3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzed-
ni rok obrotowy), o ile Akcje zostały im wydane przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy.  W przypadku 
gdyby w czasie trwania Programu Motywacyjnego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały 
Spółka stała się spółką publiczną, posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej 
w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje zostały zarejestrowane na 
rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów przed dniem odbycia Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidendy. 

4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.

5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów, określonym  
w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5 
października 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na wa-
runkach określonych w tej uchwale.

6. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1 PLN (słownie: jeden złoty).

7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.

8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad obejmowania Akcji, 
w wykonaniu postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA 
nr 1/2006 z dnia 5 października 2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 
w Spółce.

9. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, 
dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do statutu § 8a o następującej treści:

1. „Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 
(słownie: trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta 
tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przy-
znanie praw do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A 
wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
z dnia 5 października 2006 r.”

Uzasadnienie zawarte w treści uchwały było następujące:

„Na dzień 5 października 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM 
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunko-
wego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 300.000 złotych poprzez emisję nie 
więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz w 
sprawie emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawiających do objęcia Akcji Serii 
C Spółki. Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru przez 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu przyznanie członkom zarządu Spółki oraz jej klu-
czowym pracownikom („Osoby Uprawnione”) prawa do objęcia Akcji Serii C, o ile osoby te będą konty-
nuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja 
Akcji Serii C w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego ma na celu uznanie dotych-
czasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. Biorąc 
powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy leży w interesie Spółki.”

Treść opinii Zarządu z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C dla do-
tychczasowych akcjonariuszy Emitenta w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego była 
następująca:
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„Na dzień 5 października 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM 
S.A. („Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o nie więcej niż 300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz w sprawie emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyj-
nych uprawiających do objęcia Akcji Serii C Spółki. Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłą-
czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu przyznanie członkom zarządu 
Spółki oraz jej kluczowym pracownikom („Osoby Uprawnione”) prawa do objęcia Akcji Serii C, o ile osoby 
te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka osiągać będzie zadowalające wyniki finanso-
we. Emisja Akcji Serii C w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego ma na celu uznanie 
dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. 
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii C na poziomie ceny nominalnej akcji jest podyktowane koniecznością 
zapewnienia motywacyjnego charakteru Programowi Motywacyjnemu, którego założenia w formie projek-
tu uchwały zarząd zamierza przedłożyć walnemu zgromadzeniu Spółki w dniu 5 października 2006 r.  Bio-
rąc powyższe pod uwagę, emisja Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy leży w interesie Spółki, a Zarząd – na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
zmiany statutu Spółki, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.”

Powyższa uchwała została zarejestrowana przez sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta w dniu 18 paździer-
nika 2006 r.

„Uchwała nr 4/NWZA nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
(„Spółka”)

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 i art. 453 § 2 i 3  Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 9 
(Rep. A nr 7352/2006), Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co na-
stępuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki, uchwalonego uchwałą nr 3/NWZA nr 1/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki w dniu 5 października 2006 r., Spółka wyemituje łącznie 300.000 (słownie: trzysta tysię-
cy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadaczy do objęcia, na warun-
kach określonych poniżej, akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki (dalej jako „warranty”).

2. Warranty emitowane będą odpłatnie po cenie emisyjnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) 
na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte 
uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

3. Każdy warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na 
okaziciela serii C po cenie emisyjnej  w wysokości 1 zł. (słownie: jeden złoty).

4. Termin wykonania praw z warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2011 roku.

5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki jest uprawnieniem wynikającym  
z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia warrantu.

6. Osobami uprawnionymi do objęcia warrantów są członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali klu-
czowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Osoby takie zostaną wskazane na zasadach okre-
ślonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 
5 października 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

7. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
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Treść opinii Zarządu Emitenta z dnia 5 października 2006 r. w sprawie wyłączenia prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta była następująca:

„Na dzień 5 października 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 
(„Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki o nie więcej niż 300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okazi-
ciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty  każda oraz w sprawie emisji przez Spółkę warrantów sub-
skrypcyjnych serii A uprawiających do objęcia Akcji Serii C Spółki. Planowana emisja warrantów sub-
skrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu 
przyznanie członkom zarządu Spółki oraz członkom jej kadry kierowniczej („Osoby Uprawnione”) prawa 
do objęcia Akcji Serii C, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka osią-
gać będzie zadowalające wyniki finansowe. Emisja Akcji Serii C w ramach warunkowo podwyższonego 
kapitału zakładowego ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla 
Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. Emisja warrantów ma nastąpić po cenie emisyjnej 0,10 
złotych, co jest uzasadnione charakterem tej emisji. Biorąc powyższe pod uwagę, emisja warrantów 
subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży  
w interesie Spółki i zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych 
Spółki, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.”

21.1.5.  Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego 
lub zobowiązania do podwyższenia kapitału

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego. 

21.1.6.  Kapitał Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgod-
nione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji

W dniu 5 października 2006 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia założeń Programu 
Motywacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące założeń Programu Motywacyjnego przedstawione są po-
niżej, poprzez przytoczenie treści uchwały w przedmiotowej sprawie.

„Uchwała nr 2/NWZA nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
(„Spółka”)

w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce 

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej 
w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierow-
niczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowie-
dzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu 
wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków 
Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („Program Motywacyjny 2007/2009”) oraz przyjmuje 
następujące założenia Programu Motywacyjnego 2007/2009 :

Osoby Uprawnione

Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie ka-
dry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się 
osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność  
w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia 
jej przychodów i zysków, tj.:

a/  Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki;

b/  Członkowie kadry kierowniczej Spółki;

c/  Pozostali pracownicy, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie 
Zarządu w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Spółki.



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.176

Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie przygotowana w każdym roku trwania Progra-
mu Motywacyjnego przez Zarząd oraz będzie zatwierdzana przez Zarząd w części dotyczącej 
Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu oraz przez Radę Nadzorczą w części 
dotyczącej Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu.

Warranty

Spółka wyemituje 300.000 warrantów subskrypcyjnych serii A (warranty) uprawniających do 
objęcia 300.000 akcji Spółki serii C, w tym 150.000 warrantów przeznacza się dla Członków 
Zarządu. 

Warranty nabywane będą przez Osoby Uprawnione po cenie 0,10 złotych (słownie: dziesięć 
groszy).

Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

a/  za rok 2007 – maksymalnie 100.000 warrantów, w tym 50.000 dla Członków Zarządu, 

b/  za rok 2008 – maksymalnie 100.000 warrantów, powiększone o liczbę Warrantów nie 
nabytych w roku poprzednim, w tym 50.000 Warrantów dla Członków Zarządu (po-
większone o liczbę Warrantów nie nabytych przez Członków Zarządu  w roku poprzed-
nim), 

c/  za rok 2009 –  maksymalnie 100.000 warrantów, powiększone o liczbę Warrantów 
nie nabytych w latach poprzednich, w tym 50.000 Warrantów dla Członków Zarządu 
(powiększone o liczbę Warrantów nie nabytych przez Członków Zarządu w latach po-
przednich).

Warranty będą przydzielane w ciągu sześciu miesięcy od daty odbycia Walnego Zgromadzenia 
za dany rok.

Kryteria przydziału

Warranty zostaną przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się nastę-
pujących warunków:

a/ zrealizowanie przez Spółkę w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjne-
go zysku netto w wysokości co najmniej 90% zysku netto osiągniętego przez Spółkę  
w roku poprzednim,

b/ zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce lub sprawowanie przez Osobę Uprawnioną 
funkcji członka Zarządu przez rok obrotowy, za który przyznawane są warranty.

Rada Nadzorcza Spółki może dodatkowo uzależnić nabycie warrantów przez Osoby Uprawnione 
od spełnienia określonych indywidualnie oznaczonych warunków.

Utrata prawa do nabycia Warrantów za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w przypadku:

a/  rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożo-
nym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;

b/  rozwiązania z Osobą Uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu 
Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Oso-
by Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżer-
skiego w dowolnym momencie danego roku;

c/  odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem danego roku obrotowego.

Uprawnienie do objęcia akcji

Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji Spółki serii C po cenie emisyjnej wy-
noszącej 1 (słownie: jeden) złoty.

Prawo do objęcia akcji będzie realizowane przez Osoby Uprawnione poprzez złożenie oświad-
czenia o wykonaniu warrantów w terminie najwcześniej 12 miesięcy od zakończenia dane-
go roku Programu Motywacyjnego, za który Osoba Uprawniona nabyła Warranty, a najpóźniej  
w terminie do 31 grudnia 2011 roku.
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowa-
nia na podstawie powyższych założeń i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.

3. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarzą-
du Spółki, wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające 
od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększe-
niu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpły-
wu na funkcjonowanie Spółki.”

21.1.7.  Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi 
informacjami finansowymi

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi miały miejsce następujące zmiany w odniesieniu 
do kapitału zakładowego Emitenta: 

1) w dniu 17 maja 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału za-
kładowego z kwoty 7.500.000 PLN (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 
6.206.333 PLN (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) tj. o kwo-
tę 1.293.667 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt 
siedem złotych) poprzez umorzenie 1.293.667 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy 
tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A o wartości nomi-
nalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało zareje-
strowane na mocy postanowienia sądu rejestrowego właściwego dla Emitenta z dnia 1 października 
2003 r.;

2) w dniu 14 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakła-
dowego z kwoty 6.206.333 PLN (słownie: sześć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści 
trzy złote) do kwoty 5.706.333 PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy trzysta trzydzie-
ści trzy złote) tj. o kwotę 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez umorzenie 500.000 
(słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: 
jeden złoty) każda. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane na mocy posta-
nowienia sądu rejestrowego właściwego dla Emitenta z dnia 20 września 2005 r.;

3) w dniu 13 maja 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakła-
dowego z kwoty 5.706.333 PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy trzysta trzydzieści 
trzy złote) do kwoty 5.206.333 PLN (pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) 
tj. o kwotę 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) poprzez umorzenie 500.000 (słownie: pięć-
set tysięcy) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden 
złoty) każda. Powyższe obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane na mocy postanowie-
nia sądu rejestrowego właściwego dla Emitenta z dnia 5 września 2006 r.; 

4) dnia 5 października 2006 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie:

(a) podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5.206.333 PLN (pięć milionów dwie-
ście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote) o kwotę 793.667 PLN (słownie: siedemset 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych) tj. do kwoty 6.000.000 
PLN (słownie: sześć milionów złotych) poprzez emisję 793.667 (słownie: siedemset dzie-
więćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Powyższe podwyższenie kapita-
łu zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta w dniu  
18 października 2006 r.; oraz

(b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie więcej niż 300.000 PLN (słow-
nie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) 
akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN (słownie: jeden złoty) każda. Szczegó-
łowe informacje na ten temat zamieszczone są w pkt 21.1.4 niniejszego Prospektu. Powyższe 
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy 
właściwy dla Emitenta w dniu 18 października 2006 r.
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21.2.  Informacje dotyczące statutu Emitenta

21.2.1.  Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie 
spółki, w którym są one określone

Zgodnie z § 7 Statutu, przedmiotem działalności Emitenta jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej 
i usługowej, produkcyjnej, handlowej, a w szczególności:

1) budownictwo (PKD 45); 

2) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1);

3) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31);

4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego 
przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2);

5) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3);

6) transport, gospodarka magazynowa i łączność (PKD Sekcja I);

7) obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
(PKD Sekcja K);

8) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51);

9) usługi w zakresie pozostałego pośrednictwa finansowego (PKD 65.2);

10) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 
80.42.B);

11) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z); oraz

12) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z).

21.2.2.  Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, odnoszących się 
do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych

ZARZĄD

Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję 
przez Radę Nadzorczą.

Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała 
Rady Nadzorczej o powołaniu Zarządu.

Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwo-
łany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje Emitenta.

Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Emi-
tenta, należą do zakresu działania Zarządu.

Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa 
szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Do składania oświadczeń w imieniu Emitenta wymagane jest współdziałanie: (i) dwóch członków Zarządu; 
albo (ii) jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Za-
rządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nad-
zorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania 
takich czynności prawnych.
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RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.

Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgro-
madzenia.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemoż-
ności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewod-
niczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka 
Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia 
wniosku.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków dorę-
czone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co naj-
mniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości gło-
sów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć 
spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest waż-
na, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządze-
nia głosowania przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisem-
nym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy 
wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu 
oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Emitenta.

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgro-
madzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze sta-
nem faktycznym;

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 
zysku albo pokrycia straty;

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o któ-
rych mowa w pkt a) i b) powyżej; 

d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Emitenta;

e) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju Emitenta, 
jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów;

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń;

g) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do cza-
sowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo  
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
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i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

j) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jak również emisję obligacji, o wartości 
przekraczającej 20% kapitałów własnych;

k) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów 
własnych;

l) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów  
w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego; oraz

m) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

21.2.3.  Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta określone są w Statucie Emitenta, w przepisach KSH, a także 
w innych przepisach. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób 
uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej.

Wszystkie akcje serii A i B są akcjami na okaziciela.

Prawa majątkowe związane z akcjami obejmują m.in.:

1) prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjo-
nariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych 
przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w tej samej 
wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały 
akcje Emitenta w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy). Walne Zgromadzenie 
może jednak wyznaczyć dzień dywidendy w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od dnia powzię-
cia uchwały o podziale zysku. W razie przeznaczenia całości albo części zysku na dywidendę Walne 
Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy;

 2) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji  (prawo poboru); 
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz może zostać pozbawiony 
tego prawa w części lub w całości w interesie Emitenta, mocą uchwały Walnego Zgromadzenia pod-
jętej większością co najmniej 4/5 głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 
4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu stanowi, że nowe akcje mają być objęte  
w całości przez instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjona-
riuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz 
gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariu-
sze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku gdy zostało to zapowiedziane w porząd-
ku obrad Walnego Zgromadzenia;

3) prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli  
w przypadku jego likwidacji; Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie;

4) prawo dobrowolnego umorzenia akcji na zasadach wynikających z KSH;

5) prawo zbywania posiadanych akcji, a także ich zastawiania i ustanawiania na nich użytkowania; Statut 
Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują m.in.:

1) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadze-
niu; każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu;

2) prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw – przyznane akcjonariuszom po-
siadającym co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Emitenta;

3) prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w KSH;
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4) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjona-
riuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być 
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

5) prawo do uzyskania informacji o Emitencie w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,  
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obo-
wiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest 
to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz któremu odmówiono ujaw-
nienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, 
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji;

6) prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowe-
go wraz z odpisem sprawozdania z Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 
dni przed Walnym Zgromadzeniem;

7) prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu z listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia;

8) prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem;

9) prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną  
w tym celu komisją, złożoną co najmniej z trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posia-
dający 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu; wnioskodawcy 
mają prawo wyboru jednego członka komisji;

10) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpi-
sów uchwał;

11) prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach okre-
ślonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej 
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę;

12) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;

13) prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; akcjonariusz 
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

21.2.4.  Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 
zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa

Zgodnie z przepisami KSH, spółka może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indy-
widualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym 
uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki.

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne. Uprzywilejowanie może dotyczyć m.in. 
prawa głosu, prawa do dywidendy, lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakre-
sie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż dwa 
głosy i w przypadku zmiany takiej akcji na akcje na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warun-
kom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnione-
mu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom 
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie 
korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych).

Wobec akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nad-
to akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy 
w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później 
jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od 
spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz 
może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu 
roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.
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Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjo-
nariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej 
lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można 
uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień 
przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wy-
konywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie 
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich 
postanowień statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. 
Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ 
głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpo-
wiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji, lub 
odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualne dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależ-
nione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmia-
ny statutu zapada większością ¾ głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu zwiększająca świadcze-
nia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, zgodnie z art. 
354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczy. Statut Emitenta nie ustanawia surowszych 
warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału 
zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie trzech miesięcy od dnia jaj podjęcia.

21.2.5.  Opis zasad określających sposób zwoływania Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz 
Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po zakoń-
czeniu roku obrotowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, lub 
akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego i powinno 
się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w przepisanym terminie, oraz jeżeli, pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub 
akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego i upływu 2 
(dwu)-tygodniowego terminu, Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Emitenta lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogło-
szeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek 
obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące przepisy, jak też podać 
treść projektowanych zmian.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób 
uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo 
obrad. W razie nieobecności tych osób, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez 
Zarząd. Na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący sporządza, niezwłocznie po wyborze, listę obecności 
zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich repre-
zentuje i służących im głosów. Lista powinna być wyłożona podczas Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego 
ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, 
w banku lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Wal-
nego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie 
będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imienne-
go świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 
posiadacza akcji.
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W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą brać udział osobiście lub przez swoich pełnomocników.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 411 § 3 KSH statut spółki 
może ograniczyć prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 1/5 ogółu głosów w spółce. Ograniczenie to 
może dotyczyć wyłącznie wykonywania prawa głosu z akcji przekraczających limit głosów określony w statucie. 
Statut Emitenta nie zawiera ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 1/5 ogółu głosów.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że 
cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczą-
cego powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 405 KSH, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez for-
malnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 
dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy 
KSH albo Statutu stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne, chyba że głosowanie dotyczy wyborów, odwołania członków organów Emitenta lub likwi-
datorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto, jawność głoso-
wania może być wyłączona na żądanie któregokolwiek z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

21.2.6.  Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożli-
wienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7.  Wskazanie  postanowień  statutu  lub  regulaminów Emitenta,  jeżeli  takie  istnieją, 
regulujących progową wielkość posiadanych akcji,  po przekroczeniu której  ko-
nieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

21.2.8.  Opis  warunków  nałożonych  zapisami  statutu  spółek,  jej  regulaminami,  którym 
podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy te zasady są bardziej rygorystyczne 
niż określone wymogami obowiązującego prawa

Statut Emitenta nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej 
rygorystyczny niż przepisy KSH.
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22.  Istotne umowy

Poza umowami licencyjnymi, opisanymi w pkt 11 niniejszego Prospektu, Emitent jest także stroną następują-
cych umów, zawartych poza normalnym tokiem działalności:

Umowy kredytowe Emitenta wraz z umowami zabezpieczeń

1.  W dniu 13 stycznia 2005 r. Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Bank”) umowę nr CRD/L/17625/04 o limit wierzytelności („Umowa”). Umowa została zmieniona anek-
sem nr 1 z dnia 6 maja 2005 r., aneksem nr 2 z dnia 29 listopada 2005 r., aneksem nr 3 z dnia 11 maja 
2006 r., aneksem nr 4 z dnia 30 maja 2006 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. Na podstawie 
Umowy, Bank udzielił Emitentowi limitu wierzytelności („Limit”) do maksymalnej kwoty 7.000.000 PLN 
(siedem milionów złotych), w ramach takich produktów bankowych obarczonych ryzykiem jak: kredyt  
w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000 PLN (cztery miliony złotych), gwarancje bankowe, akredyty-
wy oraz obsługa walutowych transakcji terminowych, transakcji zamiany i transakcji opcji walutowych 
do kwoty 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych). Limit jest udzielony z przeznaczeniem na finansowanie 
bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zgodnie z Umową, termin ostatecznej spłaty wszystkich 
zobowiązań Emitenta przypada na dzień 30 maja 2008 r.  Umowa dość szczegółowo opisuje szereg 
obowiązków Emitenta wynikających z przyznanego Limitu. Emitent m.in. zobowiązał się do: 

1) przeprowadzania przez Bank 50% swoich miesięcznych przychodów z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, 

2) utrzymywania wskaźnika kapitalizacji na poziomie nie niższym niż 30%, oraz

3) comiesięcznego przedstawiania Bankowi zestawienia scedowanych należności przysługują-
cych Emitentowi od odbiorców na kwotę powyżej 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z Umową, zabezpieczeniem spłaty kwot Limitu jest:

1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta,

2) pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku wynikających  
z Umowy, w ciężar rachunków Emitenta w Banku,

3) potwierdzona cesja istniejących lub przyszłych należności od odbiorców Emitenta w kwocie 
nie mniejszej niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych).

Na postawie umowy o przelew wierzytelności zawartej w dniu 13 stycznia 2005 r. pomiędzy Emitentem 
a Bankiem, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2005 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 30 maja 
2006 r., Emitent zobowiązał się przenieść na Bank wierzytelności pieniężne istniejące lub przyszłe wy-
nikające ze stosunków łączących go z wskazanymi w tej umowie dłużnikami do wysokości nie niższej 
niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych).

2. W dniu 24 stycznia 2005 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) 
umowę nr 18931/10002/2005 o kredyt złotowy w formie linii odnawialnej („Umowa”). Umowa została 
zmieniona aneksem nr 1 z dnia 4 kwietnia 2005 r., aneksem nr 2 z dnia 23 stycznia 2006 r., aneksem 
nr 3 z dnia 14 lutego 2006 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 25 maja 2006 r. Na podstawie Umowy Bank 
udzielił Emitentowi kredytu złotowego w formie linii odnawialnej („Kredyt”). Na dzień dzisiejszy wyso-
kość dopuszczalnego pułapu zadłużenia wynosi 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych). Do czasu 
prawomocnego ustanowienia przez Emitenta łącznej hipoteki kaucyjnej na nieruchomościach Emi-
tenta, wysokość dopuszczalnego pułapu zadłużenia nie mogła przekroczyć 700.000 PLN (siedemset 
tysięcy złotych). Kredyt został udzielony wyłącznie z przeznaczeniem na finansowanie aktywów obro-
towych Emitenta, w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zgodnie z Umową  
i jej wszystkimi aneksami, zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 

1) łączna hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000 PLN (trzy miliony złotych) na nieruchomości po-
łożonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzy-
ków we Wrocławiu  prowadzi księgę wieczystą o nr 130907 (działka nr 4/58, AM–2) oraz na 
nieruchomości przy ul. Metalowców i ul. Stargardzkiej,  dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
– Krzyków we Wrocławiu  prowadzi księgę wieczystą o nr 133049 (działka nr 3/6, 4/23,AM–2),

2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości opisanej w pkt 1, oraz

3) warunkowa cesja wierzytelności z umów, z określonymi odbiorcami w wysokości minimum 
1.000.000 PLN (jeden milion złotych).



Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 185

Na podstawie umowy przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej z dnia 23 stycznia 2006 r. („Umowa 
Przelewu”), Emitent dokonał na rzecz Banku przelewu wierzytelności przysługującej Emitentowi w sto-
sunku do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA Przedstawicielstwo we Wrocławiu,  
z tytułu ubezpieczenia od wszelkich ryzyk następujących nieruchomości:

1)  położonej we Wrocławiu przy ul. Metalowców i przy ul. Stargardzkiej, oraz

2)  położonej we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8

Na podstawie warunkowej umowy cesji nr 8932006001000309/01 („Umowa”) z dnia 25 maja 2006r. 
Emitent przelał na Bank swoje wierzytelności wynikające z tytułu umów z określonymi odbiorcami do 
wysokości zadłużenia wynikającego z Umowy Kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami wy-
nikającymi z Umowy.  

3. W dniu 26 stycznia 2006 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) 
umowę nr 8932006001000072/00 o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji („Umowa”). Na podsta-
wie Umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu złotowego („Kredyt”) w wysokości 60.000 PLN (sześć-
dziesiąt tysięcy złotych), przeznaczonego na finansowanie inwestycji polegającej na pokryciu kosztów 
realizacji projektu zatytułowanego „Oprogramowanie do zarządzania firmą wraz z niezbędną infra-
strukturą informatyczną”. Okres kredytowania wynikający z niniejszej Umowy rozpoczyna się w dniu 
udostępnienia kredytu tj. w dniu 26 stycznia 2006 r. a kończy się w dniu 31 marca 2008 r. Zabezpie-
czeniem spłaty Kredytu jest kaucja pieniężna w kwocie 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) 
zdeponowana przez Emitenta na jego rachunku prowadzonym przez Bank.

Umowy Ubezpieczeniowe

Wykaz istotnych umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta przedstawia poniższa tabela:

Nazwa 
ubezpie-
czyciela

Zakres  
ubezpieczenia 

Przedmiot  
ubezpieczenia

Okres  
ubezpiecze-

nia 

Suma  
ubezpieczenia

STU 
ERGO 

HESTIA 
S.A.

Ubezpieczenie  
mienia od  

wszystkich ryzyk

Budynki i budowle, środki obrotowe, maszyny, urzą-
dzenia, wyposażenie, wartości pieniężne, koszty usu-
nięcia pozostałości po szkodzie

31 grudnia 
2006 r. 3.225.000 PLN 

STU 
ERGO 

HESTIA 
S.A.

Ubezpieczenie  
mienia od  

wszystkich ryzyk
Stacjonarny sprzęt biurowy 31 grudnia 

2006 r. 240.202 PLN

STU 
ERGO 

HESTIA 
S.A

Ubezpieczenie  
mienia od  

wszystkich ryzyk
Zewnętrzne nośniki danych oraz dane 31 grudnia 

2006 r. 100.000 PLN

STU 
ERGO 

HESTIA 
S.A

Ubezpieczenie  
mienia od  

wszystkich ryzyk
Sprzęt i maszyny budowlane 31 grudnia 

2006 r. 236.400 PLN

AIG Polska 
TU S.A.

Odpowiedzialność 
cywilna Członkowie organów Emitenta 19 września 

2007 r. 4.000.000 PLN

TUiR 
WARTA 

S.A.
Odpowiedzialność 

cywilna 

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. 
OC deliktowe, OC kontraktowe, OC za produkt, OC pra-
codawcy, OC najemcy, OC za pojazdy nie podlegające 
obowiązkowi rejestracji, OC za mienie powierzone, OC 
za szkody w środowisku, włączenie ryzyka wadliwego 
wykonania robót lub usług, OC podwykonawcy

30 listopada 
2007 r. 7.000.000 PLN

COFACE 
AUSTRIA 
KREDIT-
VERSI-

CHERUNG 
AG  

ODDZIAŁ  
W POLSCE

Ubezpieczenie  
należności 

Sprzedaż usług projektowych branży elektrycznej, 
usług związanych z konserwacją i obsługą inżynierii ru-
chu drogowego, usługi budowlano montażowe branży 
elektrycznej, sprzedaż rozdzielnic typu SN i nn, usługi 
związane z projektowaniem oraz wdrażaniem syste-
mów automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej 
(na terenie Polski, Litwy, Francji i Niemiec)

30 kwietnia 
2007 r.

Limity odpo-
wiedzialności 

ubezpieczycie-
la określane są 
indywidualnie 
dla każdego 

klienta
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23.  Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie  
  o udziałach

W Prospekcie Emisyjnym nie zostały zamieszczone oświadczenia oraz raporty ekspertów.

Dla celów sporządzenia Prospektu zostały wykorzystane dane pochodzące od osób trzecich. Zarząd Emitenta 
potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone, oraz że w stopniu w jakim jest świadomy oraz  
w jakim może ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne 
fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd.

24.  Dokumenty udostępnione do wglądu

W okresie ważności Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące 
dokumenty lub ich kopie:

1. Statut Emitenta,

2. Wszystkie raporty, pisma i inne dokumenty, historyczne dane finansowe, wyceny i oświadczenia spo-
rządzone przez eksperta na wniosek Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują 
się w Prospekcie emisyjnym,

3. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELEKTROTIM Spółka 
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24.11.2006,

4. Regulamin Walnego Zgromadzenia,

5. Regulamin Rady Nadzorczej,

6. Historyczne dane finansowe Emitent za każde z trzech lat obrotowych, poprzedzających publikację 
Prospektu emisyjnego.

Ponadto Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: 
www.elektrotim.pl

25.  Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach

Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 187

DOKUMENT OFERTOWY

1. Osoby odpowiedzialne
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich stosowne oświadczenia 
zamieszczono w punkcie 1 Dokumentu Rejestracyjnego.

2. Czynniki ryzyka
Opis czynników ryzyka związanych o istotnym znaczeniu dla oferowanych akcji niezbędnych dla potrzeb oce-
ny ryzyka rynkowego związanego z tymi akcjami zamieszczono w punkcie 3 części Czynniki Ryzyka.

3. Podstawowe informacje

3.1.	 Oświadczenie	o	kapitale	obrotowym

Zdaniem Zarządu Emitenta, poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Emitenta do uzyskania 
dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia 
swoich zobowiązań, wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy, licząc od daty Prospektu Emi-
syjnego.

3.2.	 Kapitalizacja	i	zadłużenie

Tabela.	Kapitalizacja	i	zadłużenie	ELEKTROTIM	S.A.	(w	tys.	zł)

Wyszczególnienie 31.12.2006

Zadłużenie	krótkoterminowe	ogółem 2 2973
– w tym gwarantowane 0
– w tym zabezpieczone* 2 675
– w tym niezabezpieczone/niegwarantowane 20 298
Zadłużenie	długoterminowe 540
– w tym gwarantowane 0
– w tym zabezpieczone 0
– w tym niezabezpieczone/niegwarantowane 540
Kapitał własny** 10 318
1) kapitał zakładowy 6 000
2) kapitał zapasowy 0
3) akcje własne 0
4) pozostałe kapitały rezerwowe 118
5) zysk (strata) z lat ubiegłych 0
6) zysk (strata) netto roku bieżącego 4 200
7) kapitał udziałowców mniejszościowych 0

Źródło: Emitent
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Tabela.	Zadłużenie	netto	ELEKTROTIM	S.A.	w	krótkiej	i	średniej	perspektywie	czasowej	(w	tys.	zł)

Wyszczególnienie 31.12.2006

A Środki pieniężne 3 983
B Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 0
C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0
D Płynność (A) + (B)+(C) 3 983
E Bieżące należności finansowe 23 652
F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 2 675
G Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 408
H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 19 890
I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H) 22 973
J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) - (E) - (D) -4 662
K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0
L Wyemitowane obligacje 0
M Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 0
N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M). 0
O Zadłużenie finansowe netto (J)+(N) -4 662

Źródło: Emitent

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie pośrednie i warunkowe nie występowało.

3.3.	 Interesy	osób	fizycznych	i	prawnych	zaangażowanych	w	emisję	lub	ofertę

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowane  
w emisję lub ofertę poza niżej wymienionymi:
•	 Ze względu na fakt, że znaczna część wynagrodzenia Oferującego, jest uzależniona od wielkości 

środków pozyskanych z emisji nowych akcji, stąd Oferujący może być zainteresowany uzyskaniem 
jak najwyższej ceny akcji oraz uplasowaniem jak największej liczby akcji,

•	 Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, Ewa Folta, Jan Walulik, posiadający 
akcje Emitenta, są zainteresowani osiągnięciem jak najwyższej wyceny rynkowej akcji,

•	 wynagrodzenie Doradcy Prawnego (Stolarek i Grabalski) oraz Biegłego Rewidenta (Eliks Audytorska 
Spółka z o.o.) nie jest uzależnione od powodzenia Oferty.

3.4.	 Przesłanki	oferty	i	opis	wykorzystania	wpływów	pieniężnych

Podstawową przesłanką, dla której Emitent zamierza przeprowadzić Ofertę, jest pozyskanie środków na sfi-
nansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy 
brutto/netto w wysokości od 24.050.000 zł / 23.000.000 zł do 66.600.000 zł / 64.850.000 zł. Emitent szacuje  
koszty emisji, w zależności do wartości emisji, odpowiednio na kwotę 1.050.000 zł / 1.750.000 zł.

Pozyskane z Oferty środki zostaną wykorzystane na następujące cele:

Cele	inwestycyjne	z	wykorzystaniem	środków	pozyskanych	w	ofercie	publicznej	przy	założeniu	minimalnego	
wpływu	z	emisji.

l.p. Cel wartość	w	zł

1. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem 1.200.000 

2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych 
produktów 2.200.000 

3. Akwizycje dwóch firm 10.000.000
4. Stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych 1.000.000
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5. Stworzenie jednego oddziału firmy 800.000

6. Stworzenie jednego lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym 
podmiocie gospodarczym w krajach Europy południowo-wschodniej 1.800.000

7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego  
(inwestycja będzie wspierana kredytem) 5.000.000 

8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 1.000.000

Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu maksymalnego 
wpływu z emisji.

l.p. Cel wartość w zł

1. Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem 1.200.000 

2. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych 
produktów 5.500.000

3. Akwizycje czterech firm 34.850.000
4. Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2.000.000
5. Stworzenia dwóch oddziałów firmy 2.000.000

6.
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych 
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy połu-
dniowo-wschodniej

5.000.000

7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego 7.500.000
8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 6.800.000

Wpływy z emisji zostały przedstawione w kolejności pierwszeństwa ich przeznaczenia.

Emitent podjął decyzję o emisji publicznej Akcji Serii D by sfinansować planowane przedsięwzięcia inwesty-
cyjne oraz by zapewnić  wystarczającą ilość środków obrotowych. Celem programu inwestycyjnego na okres 
2007-2009 jest uzyskanie przez Emitenta trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie pozycji lidera na rynku 
polskim oraz zdobycie przyczółków do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych.

Wydatki inwestycyjne będą ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa polegający na pozyskaniu nowych 
rynków, zarówno pod względem terytorialnym jak i branżowym, poszerzeniu oferty Spółki poprzez wprowa-
dzanie nowych produktów oraz rozwój i usprawnienie organizacji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego.

By zrealizować powyższe cele Emitent planuje:
1) zakupić i wdrożyć zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Emitent na 

ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 1,20 mln zł,
2) stworzyć nowe produkty w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych. Emitent na prace badaw-

czo-rozwojowe zamierza przeznaczyć kwotę od 2,20 do 5,50 mln zł,
3) zakupić akcje i/lub udziały spółek i/lub przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w for-

mie działalności gospodarczej, których cechy pozwolą na realizację strategii rozwoju ELEKTROTIM 
S.A. Spółka podpisała cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki Alfa z siedzibą we 
Wrocławiu, 100% udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma z siedzibą w Ostrowie 
Wielkopolskim oraz 100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu. Na akwizycje firm Emitent 
planuje wydatkować kwotę nie niższą niż 10,00 mln zł a nie wyższą niż 34,85 mln zł. Nazwy spółek, z 
którymi Emitent podpisał listy intencyjne zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie,

4) stworzyć sieć przedstawicielstw handlowych w Polsce. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwo-
tę pomiędzy 1,00 a 2,00 mln zł,

5) stworzyć dwa nowe oddziały produkcyjne. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 0,80 do 
2,00 mln zł,

6) stworzyć trzy przedstawicielstwa lub zakupić pakiety kontrolne w istniejących podmiotach gospodar-
czych w krajach Europy południowo-wschodniej. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 
1,80 do 5,00 mln zł,

7) wybudować budynek produkcyjno-biurowy. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 5,0 do 
7,50 mln zł,

8) zwiększyć wartość środków obrotowych. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 1,00 do 
6,80 mln zł.
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Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji publicznej Akcji Serii D zgodnie z celami emisji środki 
będą zainwestowane w instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka, tj. m.in. lokaty bankowe, bony skar-
bowe, obligacje, gwarantowane papiery dłużne przedsiębiorstw.

Decyzję w sprawie ewentualnej zmiany celów emisji może podjąć Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. De-
cyzja jest podejmowana w formie uchwały.

Emitent rozpoczął niżej wymienione działania, by zrealizować cele emisyjne:
1. Cel emisyjny numer 1:

a) Emitent podpisał umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warsza-
wie, ul. Pańska 81/83, których przedmiotem są dotacje projektu z programów Unii Europej-
skiej (umowy opisane w punkcie 10.3),

b) Emitent finalizuje procedurę wyboru dostawcy system, umowa zostanie podpisana do 
28.02.2007r.

2. Cel emisyjny numer 2: Emitent rozpoczął prace nad następującymi projektami:
a) system „Spartakus” – szacowane nakłady inwestycyjne 1.785.000,00 zł,.
b) system ITS – szacowane nakłady inwestycyjne 1.745.000,00 zł,
c) system wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania oświetleniem ulicznym – szaco-

wane nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł.;
3. Cel emisyjny numer 3: Emitent podpisał cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki 

Alfa z siedzibą we Wrocławiu, 100% udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma  
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz 100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu;

4. Cel emisyjny numer 4: Emitent zamierza stworzyć przedstawicielstwa handlowe w Poznaniu, Gdań-
sku, Lublinie i Szczecinie;

5. Cel emisyjny numer 5: Emitent zamierza stworzyć zakłady na Pomorzu i w Polsce południowo-wschodniej;
6. Cel emisyjny numer 6: Emitent rozpoczął działania w celu założenia przedstawicielstwa handlowego lub 

spółki zależnej we Lwowie. Emitent dokonał analizy rynku ukraińskiego. Po dokonanej analizie, z uwagi na 
duży potencjał wzrostu oraz zasoby osobowe rynku ukraińskiego, Emitent podjął decyzję o ekspansji na 
ten rynek. Spółka nawiązała współpracę z Instytutem Energetyki Politechniki Lwowskiej. Efektem współ-
pracy będzie zatrudnienie przez Spółkę w kwietniu 2007 r., po uzyskaniu właściwych pozwoleń, absol-
wentów przedmiotowego Instytutu. Absolwenci, po uzyskaniu niezbędnych kompetencji, będą świadczyć 
pracę na rzecz zawiązanego na gruncie prawa ukraińskiego podmiotu zależnego od Emitenta.

7. Cel emisyjny numer 7: Emitent opracował program funkcjonalno-użytkowy oraz jest w trakcie podpisy-
wania umowy o prace projektowe.

Harmonogram	działań	Emitenta	dotyczący	celów	inwestycyjnych.

Lp. Cel inwestycyjny Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządza-
nie przedsiębiorstwem 2007-02-28 2007-12-31

2 Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych pro-
duktów 2007-01-01 2008-12-31

3 Akwizycje firm 2007-04-16 2008-12-31
4 Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2007-04-16 2008-12-31
5 Stworzenia co najmniej dwóch oddziałów firmy 2007-04-16 2009-06-30

6
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych 
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy południowo-
wschodniej

2007-05-01 2009-12-31

7 Wybudowanie nowego budynku produkcyjnego – biurowego 2007-02-01 2008-06-30
8 Zwiększenie wartości środków obrotowych 2007-04-16 2007-06-30
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4.	 Informacje	o	papierach	wartościowych	oferowanych	/	dopuszczanych	do	obrotu

4.1.	 Opis	typu	i	rodzaju	oferowanych	lub	dopuszczonych	do	obrotu	papierów	wartościo-
wych,	włącznie	z	kodem	ISIN	(Międzynarodowy	Numer	Identyfikacyjny	Papierów	War-
tościowych)	lub	innym	podobnym	kodem	identyfikacyjnym	papierów	wartościowych

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest i dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym 
łącznie 3.700.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda. Ponadto 
na podstawie niniejszego prospektu dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym jest łącznie 3.700.000 
praw do Akcji Serii D oraz 5.206.333 akcji zwykłych na okaziciela Serii A oraz 793.667 akcji zwykłych na oka-
ziciela Serii B.

4.2.	 Przepisy	prawne,	na	mocy	których	zostały	utworzone	te	papiery	wartościowe

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych ak-
cji jest, zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Emitenta. W dniu 24 listo-
pada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Emitenta. Powyższa uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu. Jednocześnie 
Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie wprowadzenia Akcji Serii D, praw do Akcji Serii D 
oraz Akcji Serii A i B do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji. Powyższe uchwały stanowią 
Załączniki nr 3 do niniejszego Prospektu.

4.3.	 Wskazanie,	czy	te	papiery	wartościowe	są	papierami	imiennymi,	czy	też	na	okaziciela,	
oraz	czy	mają	one	formę	dokumentu,	czy	są	zdematerializowane.	W	przypadku	formy	
zdematerializowanej,	należy	podać	nazwę	i	adres	podmiotu	odpowiedzialnego	za	pro-
wadzenie	rejestru	papierów	wartościowych

Akcje Serii D Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii D Emitenta ulegną dematerializacji  
z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.

4.4.	 Waluta	emitowanych	papierów	wartościowych

Walutą emitowanych akcji jest złoty (PLN).

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,0 zł.

4.5.	 Opis	praw,	włącznie	ze	wszystkimi	ich	ograniczeniami,	związanych	z	papierami	war-
tościowymi,	oraz	procedury	wykonywania	tych	praw

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Sta-
tucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać 
z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.

Prawa	majątkowe	związane	z	akcjami	Spółki

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zba-
danym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariu-
szom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje 
żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda  
w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, któ-
rym przysługiwały akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 
dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego 
dnia (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, Walne Zgromadzenie 
powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.192

Regulacje w tym zakresie zawiera Tytuł czwarty Dział I Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Na 
mocy § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW 
o wysokości dywidendy, dniu ustalenia osób uprawnionych, którym przysługuje prawo do dywidendy 
(„dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach KSH) oraz o terminie wypłaty dy-
widendy. Dzień wypłaty dywidendy może nastąpić najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy 
(dniu ustalenia osób uprawnionych do dywidendy).

Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wy-
konywaniem praw z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych w tym przed-
miocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one mieć wpływ na 
organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW, która przekazuje 
dalej środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych 
do dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszcze-
nie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym 
w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa 
nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na te-
rytorium Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak i prawną), 
podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez 
Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną lub z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną stanowi inaczej. 

Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez spółkę 
wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a następnie 
przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jako płatnik tego podat-
ku jest zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku, oraz przygoto-
wać informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, którą to informację przesyła akcjonariu-
szowi oraz urzędowi skarbowemu. 

Zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatko-
waniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udoku-
mentowania miejsca siedziby (zarządu) lub zamieszkania zagranicznego akcjonariusza do celów po-
datkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza zaświadczeniem (tzw. certyfikat rezydencji), wydanym 
przez właściwy organ administracji podatkowej. Co do zasady, obowiązek dostarczenia certyfikatu 
spółce wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ciąży 
na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje przychody ze źródeł położonych w Polsce. Jak wskazano 
powyżej, certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika, czy ma prawo zastosować stawkę 
(bądź zwolnienie) ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wy-
sokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym ostatnim przypadku, 
jeżeli zagraniczny akcjonariusz wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia 
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję 
krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia 
nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzo-
nych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywi-
dendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z 
ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 
dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego 
charakteru wypłat.

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); 
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony 
tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że 
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nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ofero-
wania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta 
w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich ofe-
rowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli  
w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki 
publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, 
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umo-
rzenie dobrowolne). 

8) Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Prawa	korporacyjne	związane	z	akcjami	Spółki

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od 
dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd re-
jestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 KSH).

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.

4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na 
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór 
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami.

5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego  
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwa-
łę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy 
o Ofercie Publicznej).  Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wnio-
sku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić  
o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego 
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szcze-
gólności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do 
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej 
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć 
wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące 
akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 KSH).
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8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finan-
sowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygo-
dnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną 
w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, po-
siadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. 
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpi-
sów uchwał (art. 421 § 2 KSH).

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych  
w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody  
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 
(w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządze-
nia (art. 341 § 7 KSH).

16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozo-
staje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa po-
siada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

4.6.	 W	przypadku	nowych	emisji	należy	wskazać	uchwały,	zezwolenia	lub	zgody,	na	podsta-
wie	których	zostały	lub	zostaną	utworzone	lub	wyemitowane	nowe	papiery	wartościowe

W dniu 24 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyż-
szenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru do-
tychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Powyższa uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu.

4.7.	 W	przypadku	nowych	emisji	należy	wskazać	przewidywaną	datę	emisji	papierów	war-
tościowych

Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Serii D w pierwszym kwartale 2007 r.

4.8.	 Opis	ograniczeń	w	swobodzie	przenoszenia	papierów	wartościowych

Obowiązki	i	ograniczenia	wynikające	z	Ustawy	o	Ofercie	Publicznej	oraz	Ustawy	o	Obrocie	
Instrumentami	Finansowymi

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie 
Publicznej oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

1) Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

(a) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,

(b) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga po-
średnictwa firmy inwestycyjnej.
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2) Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nad-
zorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo 
inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku praw-
nym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych  
z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności praw-
nych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w 
czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. Okresem zamkniętym jest:

(a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,

(b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport,

(c) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wia-
domości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego ra-
portu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie któ-
rych został sporządzony raport,

(d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskaza-
nych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 
których został sporządzony raport.

3) Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład 
organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące 
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informa-
cji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych 
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obro-
cie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z 
tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przed-
miotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

4) Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:

(a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej,

(b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 
50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,

(c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co 
najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu 
na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo

(d) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od 
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie powinno zawierać 
informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
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spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także 
o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane  
z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informa-
cje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany 
tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 
od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowią-
zek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału 
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub 
przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

5) Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym 
niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo 
o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego 
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyni-
ku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji (art. 72 ust. 1 Ustawy  
o Ofercie Publicznej). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyżej, zwiększenie udziału w ogól-
nej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego 
zdarzenia prawnego niż czynność prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia 
zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym 
okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 2 ustawy).

6) Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie:

(a) 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogól-
nej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie 
poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

(b) 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie pub-
licznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, 
w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność 
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 
odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 
33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji 
w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba 
że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do 
nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmia-
ny statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy  
o Ofercie Publicznej). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 
ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowied-
nio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 
którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym że termin trzymiesięczny liczy 
się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów 
(art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy 
o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby 
głosów przez podmioty zależne od podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego 
dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariu-
szy, dotyczącego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywa-
nia akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz  
w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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7) Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy  
o Ofercie Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierw-
szej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji  
w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki,  
o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji:
(a) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się  

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu,
(b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
(c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym,
(d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 

podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych za-
bezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871),

(e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 
zastawu,

(f) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej.

8) Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obcią-
żone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje  
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

9) Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania 
do zapisywania się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane akcje 
innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne oraz (ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa.  
W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi 
przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, 
po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

10) Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowie-
niu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwa-
nie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność makler-
ską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 7 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 
ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są 
notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicz-
nej). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny 
podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na 
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił we-
zwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania 
oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego 
treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki,  
a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po 
otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed 
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzu-
pełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym 
w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). W okresie pomiędzy 
zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na któ-
rym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot 
zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, 
a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie  
w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji 
ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania 
wezwania (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej 
powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej:

11) Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w pkt 4)-10) powyżej spoczywają 
również na:

(a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów  
w związku z:

– zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,

– nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów 
depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych 
papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,

– uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie 
prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej 
osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym,

– dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego 
zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego,

(b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego pro-
gu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 
akcji łącznie przez:

– inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych,

– inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za-
rządzane przez ten sam podmiot,

(c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

– przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa  
w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

– w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

– w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, 
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykony-
wać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

– przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest prze-
kazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu,

(d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który 
w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów wykonuje, 
na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała 
wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania,

(e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące naby-
wania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgroma-
dzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych pod-
miotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,

(f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogól-
nej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt (e) i (f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron po-
rozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt (e), 
domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
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– mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do do-
konywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów war-
tościowych,

– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

– papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to 
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać 
prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa 
się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,

– akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio,

– papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może 
on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

– po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmio-
ty zależne,

– po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ma-
klerską, który wykonuje czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji 
spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią,

– wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

12) Zgodnie z art. 88 Ustawy o Ofercie Publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity 
depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, z który-
mi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może 
osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych 
papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.

13) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 
Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje 
się w przypadku nabywania akcji:

(a) w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie Instru-
mentami Finansowymi,

(b) przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpo-
wiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zadań 
związanych z organizacją rynku regulowanego,

(c) w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych 
przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumen-
tami Finansowymi.

14) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej  
z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 
– w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się również w przypadku 
porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgro-
madzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjona-
riuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84  
i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH.

15) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania 
obowiązków, o których mowa w pkt 2) i 3), w sposób następujący:

(a) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
(członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, 
biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające z emitentem w stosunku zlecenia lub innym sto-
sunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje 
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czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy (nabywanie lub zbywanie, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywanie, na rachunek włas-
ny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenia takimi instrumentami finansowymi), Komisja Nadzoru Finansowego może na-
łożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba 
że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarzą-
dzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby 
w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi),

(b) na osobę (członkowie władz emitenta, prokurenci oraz osoby pełniące w strukturze organi-
zacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
w rozumieniu ustawy dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz posiadają 
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój i perspektywy 
prowadzenia działalności gospodarczej tego emitenta) , która nie wykonała lub nienależycie 
wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Fi-
nansowymi (obowiązek przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez 
te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem 
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku), Komisja Nadzoru Finansowego może 
nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chy-
ba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską za-
rządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby 
w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wie-
działa lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi),

16) Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których 
mowa w pkt 4)-10) powyżej, w sposób następujący:

(a) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:

– akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarze-
nia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z narusze-
niem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby 
głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 74 ust. 1 Ustawy  
o Ofercie Publicznej,

– akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów 
powodujący powstanie obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub 
art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej uległ zmianie w wyniku 
zdarzeń, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 
ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie Publicznej , do dnia wykonania obowiązków określonych 
w tych przepisach,

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględnia-
ne przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
przepisów innych ustaw;

(b) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto: 

– nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 
67 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określo-
nych w tych przepisach,
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– przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których 
mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicz-
nej,

– nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji 
w przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

– podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed 
przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie nie 
wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 
wyjaśnień dotyczących jego treści,

– nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych  
w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje 
cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

– nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 
72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,

– wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów 
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,

– dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie oso-
by prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, 
przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy  
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki pub-
licznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spół-
ki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania 
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary 
pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

Obowiązki	związane	z	nabywaniem	akcji	wynikające	 
z	Ustawy	O	Ochronie	Konkurencji	I	Konsumentów

1) Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia za-
miaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przed-
siębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, prze-
kracza równowartość 50.000.000 EUR. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót 
zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsię-
biorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestni-
czący w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość EUR podlega 
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 115 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

(a) przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad ca-
łym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,

(b) objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% 
głosów na walnym zgromadzeniu,

(c) rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia 
zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji 
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.202

2) Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

(a) jeżeli obrót przedsiębiorcy:

– nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,

– którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,

– z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR.

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub 
umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (art. 13a Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

(b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich od-
sprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:

– instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub

– wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może 
przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w prak-
tyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.

(c) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzy-
telności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa 
do ich sprzedaży,

(d) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamie-
rzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą 
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,

(e) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

3) Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obej-
mujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył 
akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

4) Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

5) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncen-
tracji – koncentracja nie została dokonana.

6) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decy-
zji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentra-
cji bez uzyskania jego zgody.

7) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w dro-
dze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 50.000.000 EUR, 
między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

8) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w dro-
dze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 do 10.000 EUR za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
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9) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsię-
biorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szcze-
gólności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

10) W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określa-
jąc termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą 
przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od 
dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia  
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okre-
sie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku – okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.  
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U.  
z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.).

Obowiązki	wynikające	z	Rozporządzenia	Rady	(WE)	Nr	139/2004

1) Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Spra-
wie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, 
tzn. takie, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia 
zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą 
w wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub 
innych papierów wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej 
osób kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego 
przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. W rozu-
mieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzy-
skania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę.

2) Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym doko-
naniem, a po:
(a) zawarciu odpowiedniej umowy,

(b) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub

(c) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.

3) Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsię-
biorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim 

roku obrotowym wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz

(b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsię-
biorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obroto-
wym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie 
członkowskim.

4) Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2.500 mln EUR,
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(b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,

(c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powy-
żej łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
100 mln EUR, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestni-
czących w koncentracji przekroczył 25 mln EUR, oraz

(d) łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczą-
cych w koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EUR,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obroto-
wym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie 
członkowskim.

6) Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które:

(a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub

(b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich 
umów, mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw.

7) Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

(a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachu-
nek lub na rachunek innych osób, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsię-
biorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że:

– nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że

– wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego 
przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz 
pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty na-
bycia (wyjątkowo okres ten może być przedłużony);

(b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postę-
powania układowego lub analogicznych postępowań;

(c) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane  
w odrębnych przepisach prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu 
w odniesieniu do holdingu wykonywane są, zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowa-
nia członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one 
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpo-
średnio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.

8) Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od do-
konania koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do 
upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Również utworzenie wspólnego przedsię-
biorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, 
stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji – ba-
dania zgłoszonej koncentracji przez Komisję Europejską zamknięcie zgłoszonej transakcji nie może 
zostać dokonane. Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej Komisji 
Europejskiej publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wy-
nikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji 
na podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję Europejską.

9) Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia, Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę 
pieniężną w wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obroto-
wym, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decy-
zji Komisji Europejskiej. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia, w niektórych wypadkach,  
a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska 
może nakazać odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie cało-
ści lub części majątku, udziałów lub akcji.
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10) W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej może ona:

(a) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom roz-
wiązanie koncentracji, w szczególności poprzez:

– podział połączonego przedsiębiorstwa, lub

– zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów;

(b) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywróce-
nie stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przed-
sięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym 
stopniu;

(c) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż 
przedsiębiorstwa dokonają rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia 
wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.

Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej może skutkować 
nałożeniem przez Komisję Europejską na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łączne-
go obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym.

4.9.	 Wskazanie	obowiązujących	regulacji	dotyczących	obowiązkowych	ofert	przejęcia	lub	
przymusowego	wykupu	(squeeze-out)	i	odkupu	(sell-out)	w	odniesieniu	do	papierów	
wartościowych

Informacje na temat obowiązkowych ofert przejęcia zostały podane w pkt  4.8 powyżej.

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgod-
nie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie  
z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami za-
wartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub prze-
kroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy 
sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje 
bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji 
w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 
100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia 
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpie-
czenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośred-
nictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równo-
czesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej 
rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach re-
gulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. 
Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia 
posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego 
zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów 
w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia 
posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

4.10.	Wskazanie	publicznych	ofert	przejęcia	w	stosunku	do	kapitału	Emitenta,	dokonanych	
przez	osoby	trzecie	w	ciągu	ostatniego	roku	obrotowego	i	bieżącego	roku	obrotowego

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie miały miejsca publiczne oferty prze-
jęcia w stosunku do kapitału Emitenta.
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4.11.	W	odniesieniu	do	kraju	siedziby	Emitenta	oraz	kraju	(krajów),	w	których	przeprowadza-
na	jest	oferta	lub	w	których	podejmuje	się	starania	o	dopuszczenie	do	obrotu:	informa-
cje	o	potrącanych	u	źródła	podatkach	od	dochodu	uzyskiwanego	z	papierów	wartościo-
wych,	wskazanie,	czy	Emitent	bierze	odpowiedzialność	za	potrącanie	podatków	u	źródła

W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 
akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie powinni skorzystać  
z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych.

4.11.1.	 Opodatkowanie	dochodów	z	dywidendy	i	sprzedaży	akcji

4.11.1.1.	 Podatek	dochodowy	od	dochodu	uzyskanego	z	dywidendy

1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych przychody z dywidend otrzy-
manych od osób prawnych mających siedzibę w Polsce opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Przy czym, dla celów obliczenia podatku docho-
dowego uzyskany przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.

Kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy podatnik, który otrzymał dywidendę, może 
odliczyć od podatku dochodowego należnego od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych 
(czyli zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2006 – 19% (dzie-
więtnastoprocentowym) podatkiem dochodowym). W przypadku braku możliwości odliczenia w danym 
roku, zryczałtowany podatek dochodowy podlega odliczeniu w następnych latach podatkowych bez limitu 
czasowego (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnikiem zryczałtowanego 
podatku dochodowego jest spółka wypłacająca dywidendę.

2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Dochodami osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach emitenta są dywidendy i inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach emitenta.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przychodów z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek docho-
dowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Przy czym, dla celów obliczenia podatku dochodowego 
uzyskany przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych płatnicy, o których mowa  
w ust. 1 tego przepisu, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat 
(świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu dywiden-
dy i z innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

3. Opodatkowanie dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne

Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym i prawnym z tytułu udziału w zyskach polskich 
osób prawnych podlegają opodatkowaniu 19% (dziewiętnastoprocentowym) zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym, o ile odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (art. 
30a ust. 1 i ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 2 Ustawy o Po-
datku Dochodowym od Osób Prawnych).

Warunkiem zastosowania stawki podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania lub niepobierania podatku zgodnie z taką umową jest uzyskanie przez spółkę wypłaca-
jącą dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego dla 
celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji).

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwolnione są od 
podatku dochodowego dochody z dywidendy osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej wypłacane na rzecz podmiotu zagranicznego przez spółki, które łącznie spełniają 
następujące warunki:
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1)  nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2)  podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania,
3)  dochody (przychody) uzyskiwane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której kapitale spółka 

uzyskująca ten dochód posiada bezpośrednio nie mniej niż 20% (od 2007 r. – 15%, od 2009 r. 
10%) udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż dwa lata.

4.11.1.2.	 Podatek	dochodowy	od	dochodu	uzyskanego	ze	sprzedaży	akcji

1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Obowiązek uiszczania podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji powstaje w przypadku uzyskiwa-
nia dochodu, który stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży akcji a kosztem jego uzyska-
nia. Dochody ze sprzedaży akcji osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
opodatkowane są na zasadach ogólnych łącznie z przychodami z innych źródeł (czyli zgodnie z art. 19 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w roku 2004 – 19% (dziewiętnastoprocentowym 
podatkiem dochodowym). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzyskania przychodu po-
datnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia 
akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych opodatkowany jest dochód 
uzyskany z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci 
różnicy pomiędzy przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przycho-
du, które stanowią wydatki poniesione na objęcie akcji.

Dochody uzyskane na terytorium Polski ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19% (dziewiętnastopro-
centową) stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana jest do osobistego zadeklarowania przychodu  
i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz odprowadzenia podatku do właściwego urzę-
du skarbowego, do 30 kwietnia roku następnego. Osoba fizyczna nie jest obowiązana do odprowadzania 
zaliczek na podatek w ciągu roku, w którym dokonano sprzedaży akcji. Dochód z tytułu sprzedaży akcji 
nie jest łączony z innymi dochodami osoby fizycznej i powinien zostać zadeklarowany w odrębnym ze-
znaniu podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).

Zgodnie z art. 9 ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych o wysokości straty poniesio-
nej z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych poniesionej w roku podatkowym można obniżyć 
dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, 
z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

3. Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych
Co do zasady dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 
mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, w którym Polska zawarła umowę o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu 
podwójnego opodatkowania tak stanowi.

4.11.1.3.	 Opodatkowanie	dochodów	z	odpłatnego	zbycia	praw	do	akcji	(PDA)

Prawa do akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz art. 5a pkt.11 ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. Zasady opodatko-
wania dochodu z odpłatnego zbycia PDA są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Także w przypadku opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia PDA 
uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zasady są analogiczne jak przy 
opodatkowaniu dochodów ze zbycia akcji

4.11.1.4.	 Podatek	od	czynności	cywilnoprawnych

Zazwyczaj sprzedaż akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywa się za pośrednictwem podmiotów 
prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, które przy dokonywaniu transakcji działają w imieniu własnym, 
lecz na rachunek inwestora. Art. 9 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-
prawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959, ze zm.) stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych 
„sprzedaż papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowa-
dzących działalność maklerską.
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W przypadku jednak zbywania akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym bez korzystania z po-
średnictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od czynności cywilno-
prawnych od takiej transakcji wynosi 1 %. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 
należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych; obowiązek powyższy ciąży solidarnie na zbywcy i nabywcy akcji.

4.11.2.	 Odpowiedzialność	płatnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
- Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada 
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 
majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika..

5.	 Informacje	o	warunkach	oferty

5.1.	 Warunki,	parametry	i	przewidywany	harmonogram	oferty	oraz	działania	wymagane	
przy	składaniu	zapisów	

Podmiotem Oferującym Akcje Oferowane jest:

Dom Maklerski PKO BP

ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa

5.1.1.	 Warunki	i	wielkość	oferty

W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 3.700.000 sztuk Akcji Serii D, akcji zwykłych na okaziciela  
o wartości nominalnej 1.00 zł każda. Akcje Serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychcza-
sowych akcjonariuszy. Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania 3.700.000 sztuk 
Akcji Serii D.

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:

•	 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 

•	 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, 

•	 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed doko-
naniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie 
zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

W związku z Akcjami Serii D zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji. 

Na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

	 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii A 

	 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii B 

	 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oraz 3.700.000 praw do Akcji Serii D

Cena emisyjna Akcji oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd i będzie jednakowa dla transz.
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Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział 
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje 
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów 
je składających od momentu ustalenia ceny emisyjnej (do tego czasu deklaracja może być zmieniona lub wy-
cofana). Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane  
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną Zaproszenia, Akcje Ofero-
wane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskry-
bowania i opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo.

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośred-
nio lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Puławska 15 w Warszawie lub telefonicznie: 
+48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32).

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje oferowane oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów zostaną 
przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji. 

5.1.2.	 Terminy,	wraz	z	wszelkimi	możliwymi	zmianami,	obowiązywania	oferty	i	opis	pro-
cedury	składania	zapisów

CZYNNOŚĆ TERMIN
Budowa Księgi Popytu 23–26 marca 2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej 26 marca 2007 r.
Otwarcie Publicznej Oferty 27 marca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów  27–29 marca 2007 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 27–29 marca 2007 r.
Przydział Akcji Serii D nie później niż 6 kwietnia 2007 r.

Emitent może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w wyżej wymienionych ter-
minach lub o ich zmianie. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w powyższych 
terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich  zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie aneksu do 
Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję.

Złożenie aneksu w sprawie zmiany jakiegokolwiek terminu a także jego publikacja nie może nastąpić po upły-
wie tego terminu.

5.1.3.	 Wskazanie,	kiedy	i	w	jakich	okolicznościach	Oferta	Publiczna	może	zostać	wyco-
fana	lub	zawieszona	oraz,	czy	wycofanie	może	wystąpić	po	rozpoczęciu	oferty

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane może nastąpić odwołanie Publicznej Oferty jedy-
nie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in. (i) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej 
zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, w tym na zapewnienia przedstawione  
w Prospekcie przez Zarząd Spółki, (ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na dzia-
łalność operacyjną Spółki.

W każdym przypadku odwołania Publicznej Oferty, ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do publicznej 
wiadomości w trybie aneksu do Prospektu. 

Uchwała nr 2/NWZA nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2006 r. 
zobligowała oraz upoważniła Zarząd Emitenta do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do przeprowa-
dzenia publicznej oferty.

5.1.4.	 Opis	zasad	przydziału	i	możliwości	dokonania	redukcji	zapisów	oraz	sposób	zwro-
tu	nadpłaconych	kwot	inwestorom

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowi prawidłowo złożony i opłacony zapis, zgodnie z zasadami 
opisanymi w niniejszym Prospekcie.
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Przydział akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie z prawidłowo 
złożonymi i opłaconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Inwe-
storów Indywidualnych, będzie większa od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do objęcia w tej transzy,  
z zastrzeżeniem ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, akcje przydzielone zostaną na zasadzie pro-
porcjonalnej redukcji. Do dokonania ewentualnej redukcji zapisy nie będą łączone. W przypadku przydzielania 
na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona i za-
okrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy 
złożyli prawidłowe zapisy na największą liczbę akcji.

Powyższe zasady dotyczą również Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Zarząd Emitenta ustalił w drodze zmiany uchwały następujące kryteria osób uprawnionych do składania zapisów 
na Akcje Serii D w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów. Osobami uprawnionymi do złożenia zapisu są:
1. pracownicy ELEKTROTIM S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień zatwierdzenia pro-

spektu,

2. partnerzy, tj. podmioty współpracujące z ELEKTROTIM S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu, które za-
warły w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych następujące umowy,

– umowa partnerska, posiadająca cechy umowy franchisingowej, której przedmiotem jest współpraca  
w zakresie zadań wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, tj. m.in. zamawiającego, 
inwestora oraz zleceniodawcy,

– umowa agencyjna, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co naj-
mniej 9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu 
umów właściwych dla działalności Spółki,

– umowa zlecenia, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej 
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest bieżąca obsługa Spółki w zakresie finan-
sów, prawa, marketingu i public relations.

3. członkowie organów Spółki.

Lista osób uprawnionych do złożenia zapisów na Akcje Serii D w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów 
zostanie ustalona przez Zarząd na dzień zatwierdzenia prospektu i udostępniona na dwa dni przed rozpoczę-
ciem subskrypcji Akcji Serii D. Lista osób uprawnionych w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów będzie 
dostępna u Oferującego w Punkcie Obsługi Klienta we Wrocławiu. Maksymalna ilość zapisów w ramach Transzy 
dla Pracowników i Partnerów dla jednego Pracownika lub Partnera będzie wynosić 35.000 sztuk Akcji Serii D. 

Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych biorącym udział w budowie Księgi Popytu, do których 
wysłano zaproszenie do złożenia zapisu, Akcje oferowane zostaną przydzielone w liczbie zgodnej z zaprosze-
niem, o ile złożą i opłacą zapisy na wyżej wymienione akcje, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uznaniowo zostaną przydzielone akcje:

−	 inwestorom, do których nie zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, a którzy złożą i opłacą 
zapisy na Akcje Oferowane, 

−	 inwestorom, do których zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, odnośnie liczby Akcji ofero-
wanych objętych złożonym i opłaconym zapisem przekraczającej liczbę wskazaną w zaproszeniu,

−	 inwestorom biorącym udział w budowie Księgi Popytu, w przypadku, gdy złożą zapis na mniejszą liczbę 
akcji niż wskazana w zaproszeniu i złożonej deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu.

Emitent dokonując uznaniowego przydziału nie będzie kierował się z góry określonym kryterium, przez jaki 
podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu zapis został złożony, lecz optymalizacją struktury akcjonaria-
tu. Jeżeli z wstępnych analiz będzie wynikało, że w przyszłym akcjonariacie będą przeważali akcjonariusze, 
którzy w odczuciu Emitenta będą krótkoterminowymi akcjonariuszami, Emitent będzie starał się alokować 
akcje inwestorom, którzy w odczuciu Emitenta będą długoterminowymi inwestorami.

W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, zapis będzie 
traktowany jak zapis na liczbę akcji, jaka została w pełni opłacona, bez uwzględniania części ułamkowych.

O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył zapis. Ponadto,  
w przypadku osób, które złożyły wraz z zapisem dyspozycje deponowania, po zarejestrowaniu akcji  
w KDPW i zapisaniu ich na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, zostaną oni poinformowani  
o tym fakcie.
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Zwrot środków pieniężnych dotyczących akcji nowej emisji, w przypadku:

−	 nie dojścia emisji do skutku przed dopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego, dokonany zostanie w ciągu 
7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o nie dojściu emisji do skutku,

−	 nie dojścia emisji do skutku po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, dokonany zostanie in-
westorom, na rachunkach których będą zapisane PDA (w kwocie równej iloczynowi liczby PDA 
znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora i ceny emisyjnej) zgodnie  
z harmonogramem uzgodnionym z KDPW.

W przypadku wystąpienia nadpłat zwrot środków pieniężnych dokonany zostanie w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia przydziału.

Wpłaty na akcje nie są oprocentowane. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek 
i odszkodowań.

5.1.5.		 Szczegółowe	informacje	na	temat	minimalnej	 lub	maksymalnej	wielkości	zapisu	
(wyrażonej	ilościowo	lub	wartościowo)

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w każdym z POK Domu Maklerskiego PKO BP. Zapis na Akcje 
Oferowane może opiewać na liczbę akcji nie większą niż limit akcji oferowanych w ramach danej transzy i nie 
mniejszą niż 1 sztuka.

Dopuszczalne jest składanie zapisów wielokrotnych. Łącznie zapisy złożone przez jedną osobę nie mogą 
przekroczyć wyżej wymienionych wielkości.

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na 
rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego Pro-
spektu zapisy odrębnych inwestorów.

Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie może złożyć jeden zapis zbiorczy na 
rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów.

Zapisy mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków tech-
nicznych, na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w DM. Szczegółowy zakres i forma dokumen-
tów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne  
z zasadami obowiązującymi w DM. Informacje na ten temat udostępniane będą w POK DM.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu ponosi 
składający zapis.

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 
osobę składającą zapis do dnia rejestracji akcji w sądzie rejestrowym albo, w przypadku nie dojścia emisji do 
skutku, do dnia ogłoszenia o nie dojściu jej do skutku, z zastrzeżeniem zapisów w wskazanych w pkt.5.1.6

Wraz z formularzem zapisu osoba zapisująca się na akcje może złożyć dyspozycję deponowania akcji na 
prowadzonym dla niej rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim (albo odpowiednio banku 
uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych). W przypadku nie złożenia dyspozycji 
deponowania, przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zarejestrowane zostaną w KDPW na koncie biura 
maklerskiego pełniącego funkcję „Sponsora Emisji”, po czym w POK w którym dokonano zapisu inwestor bę-
dzie mógł odebrać dokument potwierdzający fakt nabycia Akcji Oferowanych.

5.1.6.	 Wskazanie	terminu,	w	którym	możliwe	jest	wycofanie	zapisu,	o	ile	inwestorzy	są	
uprawnieni	do	wycofywania	się	ze	złożonego	zapisu

W przypadku, gdy zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, dokonane zostaną zmiany w treści 
Prospektu mogące znacząco wpłynąć na ocenę akcji, co podane zostanie do publicznej wiadomości w formie 
aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem wyżej wymienionego aneksu może 
uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis można wycofać poprzez złożenie w domu makler-
skim, w którym złożono zapis pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 
wyżej wymienionego aneksu do publicznej wiadomości.
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5.1.7.	 Sposób	i	terminy	przewidziane	na	wnoszenie	wpłat	na	papiery	wartościowe	oraz	
dostarczenie	papierów	wartościowych

Wpłata na Akcje Oferowane:

−	 w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów musi być uiszczona 
gotówką lub przelewem, w pełnej wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w momencie złożenia zapisu 
znajdowała się na rachunku DM,

−	 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki spo-
sób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje w tej transzy znajdowała się na ra-
chunku DM.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby akcji objętych zapisem i ceny 
emisyjnej jednej akcji. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wyłącznie w złotówkach.

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w POK przyjmu-
jącym zapis na akcje.

W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie zapis 
zostanie uznany za ważny, przy czym na liczbę akcji nie większą niż iloraz wpłaty przez cenę emisyjną, bez 
uwzględniania części ułamkowych.

Emitent wystąpi z wnioskiem o zarejestrowanie Praw do Akcji Serii D oraz istniejących Akcji Spółki do Krajo-
wego Depozytu. Intencją Emitenta jest, aby PDA zostały zapisane na rachunkach inwestorów niezwłocznie po 
dokonaniu przydziału. 

Umowa dotycząca rejestracji Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D z KDPW będzie miała charakter warun-
kowy i powinna zostać zawarta przed rozpoczęciem oferty publicznej.

Natomiast rejestracja w KDPW praw do Akcji Serii D nastąpi po dokonaniu ich przydziału przez Emitenta, zaś 
rejestracja Akcji Serii D będzie możliwa po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału za-
kładowego Emitenta. W celu dokonania przedmiotowych rejestracji Emitent będzie zobowiązany do złożenia  
w KDPW dokumentów potwierdzających te zdarzenia.

5.1.8.	 Szczegółowy	 opis	 sposobu	 podania	wyników	 oferty	 do	 publicznej	 wiadomości	
wraz	ze	wskazaniem	daty,	kiedy	to	nastąpi

Jeżeli emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku, jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 
2 tygodni od dnia zamknięcia Oferty Publicznej. Informacja o dojściu lub nie dojściu emisji do skutku zostanie 
przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

5.1.9.	 Procedury	związane	z	wykonaniem	praw	pierwokupu,	zbywalność	praw	do	sub-
skrypcji	papierów	wartościowych	oraz	sposób	postępowania	z	prawami	do	sub-
skrypcji	papierów	wartościowych,	które	nie	zostały	wykonane

Oferta nie zakłada wykonania prawa pierwokupu, zbywalności praw do subskrypcji oraz postępowania z pra-
wami do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane.

Treść	uzasadnienia	wyłączenia	prawa	poboru:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. 

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D jest w pełni uzasad-
nione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy 
rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację 
projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych 
akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb 
Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest publiczna 
emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów. Uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej korzyst-
nie wpłynie na wzmocnienie jej wizerunku i ułatwi promocję Spółki. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłą-
czenie prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 213

2. Cena emisyjna Akcji Serii D określona zostanie w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę 
popytu na akcje Spółki, w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezen-
towaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą mogli oni składać deklaracje zainteresowania naby-
ciem Akcji Serii D Spółki, a na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na temat 
rynkowej wyceny Akcji Serii  Spółki oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce 
niezbędne wpływy z emisji.

5.2.	 Zasady	dystrybucji	i	przydziału

5.2.1.	 Podmioty	uprawnione	do	udziału	w	ofercie	

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są 
osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się w Transzy dla Pracowników i Partnerów są:
1. pracownicy ELEKTROTIM S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień zatwierdzenia pro-

spektu,
2. partnerzy, tj. podmioty współpracujące z ELEKTROTIM S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu, które za-

warły w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych następujące umowy:
● umowa partnerska, posiadająca cechy umowy franchisingowej, której przedmiotem jest współpraca  

| zakresie zadań wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, tj. m.in. zamawiającego, 
inwestora oraz zleceniodawcy,

● umowa agencyjna, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co naj-
mniej 9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu 
umów właściwych dla działalności Spółki,

● umowa zlecenia, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej 
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest bieżąca obsługa Spółki w zakresie finan-
sów, prawa, marketingu i public relations.

3. członkowie organów Spółki.

Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonal-
nych są:
−	 osoby prawne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;

−	 jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci  
w rozumieniu Prawa Dewizowego;

−	 zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarzą-
dzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii D, przy czym zarządzający pakietem papierów war-
tościowych na zlecenie wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz 
których zarządzający zamierzają nabyć Akcje Serii D, wraz z propozycją alokacji,

−	 osoby fizyczne z którymi Emitent prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia podmiotów będący ich własnoś-
cią, które otrzymają imienne zaproszenie do udziału w zapisach od Zarządu Emitenta bądź Oferującego.

5.2.2.	 W	zakresie,	w	jakim	jest	to	wiadome	Emitentowi,	należy	określić,	czy	znaczni	ak-
cjonariusze	lub	członkowie	organów	zarządzających,	nadzorczych	lub	administra-
cyjnych	Emitenta	 zamierzają	 uczestniczyć	w	 subskrypcji	w	ramach	oferty	 oraz,	
czy	którakolwiek	z	osób	zamierza	objąć	ponad	pięć	procent	papierów	wartościo-
wych	będących	przedmiotem	oferty

Nie można wykluczyć, że akcjonariusze Emitenta lub członkowie jego organów nadzorczych, zarządczych 
bądź administracyjnych będą nabywać Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie, 

5.2.3.	 Informacje	podawane	przed	przydziałem

Podział	oferty	na	transze

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:
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•	 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 

•	 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, 

•	 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Zmiana	wielkości	transz

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych po zakończeniu przyjmowania zapisów,  
a przed dokonaniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te ak-
cje, które nie zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Metoda	lub	metody	przydziału,	które	będą	stosowane	w	przypadku	nadsubskrypcji

W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, będzie większa 
od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do objęcia w tej transzy, z zastrzeżeniem ewentualnych przesunięć 
pomiędzy transzami, akcje przydzielone zostaną na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Do dokonania ewen-
tualnej redukcji zapisy nie będą łączone. W przypadku przydzielania na zasadzie proporcjonalnej redukcji, 
liczba przydzielonych akcji zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, 
a pozostające pojedyncze akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na naj-
większą liczbę akcji.

Powyższe zasady dotyczą również Transzy dla Pracowników i Partnerów.

Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych biorącym udział w budowie Księgi Popytu, do których 
wysłano zaproszenie do złożenia zapisu, Akcje Oferowane zostaną przydzielone w liczbie zgodnej z zaprosze-
niem, o ile złożą i opłacą zapisy na wyżej wymienione akcje. Przy czym liczba przydzielonych akcji nie będzie 
większa niż deklarowana przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu.

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie pokryte zaproszeniami, zostaną przy-
dzielone uznaniowo.

Opis	wszystkich	wcześniej	ustalonych	sposobów	preferencyjnego	traktowania	określonych	rodzajów	
inwestorów	lub	określonych	grup	powiązanych

Brak jest jakichkolwiek preferencji przy nabyciu Akcji Oferowanych.

Minimalna	wielkość	pojedynczego	przydziału	w	Transzy	Indywidualnej

Minimalna wielkość przydziału w Transzy Indywidualnej wynosi 1 akcję.

Termin	zakończenia	Publicznej	Oferty

Termin zakończenia Publicznej Oferty został wskazany w punkcie 5.1.2

Wielokrotne zapisy

Dopuszcza się składanie zapisów wielokrotnych. Zapisy wielokrotne jednej osoby, w przypadku, gdy będą 
łącznie opiewały na większą liczbę akcji niż oferowana, uznane zostaną w liczbie oferowanych akcji, z zastrze-
żeniem opisanej redukcji zapisów.

5.2.4.	 Procedura	zawiadamiania	inwestorów	o	liczbie	przydzielonych	papierów	wartoś-
ciowych	wraz	 ze	wskazaniem,	 czy	 dopuszczalne	 jest	 rozpoczęcie	 obrotu	przed	
dokonaniem tego zawiadomienia

O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył zapis oraz ewentualnie 
w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. Ponadto, w przypadku osób, które złożyły wraz z zapisem dyspo-
zycje deponowania, po zarejestrowaniu akcji w KDPW i zapisaniu ich na rachunkach papierów wartościowych 
inwestorów, zostaną oni poinformowani o tym fakcie zgodnie z procedurami związanymi z informowaniem 
inwestorów o nabytych akcjach. Rozpoczęcie obrotu giełdowego PDA oraz Akcjami nie jest uzależnione od 
powiadomienia wszystkich inwestorów o przydzielonych im akcjach.

5.2.5.	 Nadprzydział	i	opcja	dodatkowego	przydziału	typu	„green	shoe”

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału.
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5.3. Cena

5.3.1.	 Wskazanie	ceny,	po	której	będę	oferowane	papiery	wartościowe.	W	przypadku,	
gdy	cena	nie	jest	znana	lub	gdy	nie	istnieje	ustanowiony	lub	płynny	rynek	dla	
danych	papierów	wartościowych,	należy	wskazać	metodę	określenia	ceny	oferty	
wraz	ze	wskazaniem	osoby	określającej	kryteria	służące	do	ustalenia	ceny	lub	
formalnie	odpowiedzialnej	za	ustalenie	ceny.	Wskazanie	wielkości	kosztów	i	po-
datków,	które	w	tym	przypadku	musi	ponieść	inwestor	zapisujący	się	na	papiery	
wartościowe	lub	je	nabywający

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferujące-
go przy uwzględnieniu wyników procesu budowy Księgi Popytu i będzie podana do publicznej wiadomości 
przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. w sposób, w jaki został 
udostępniony prospekt emisyjny oraz w trybie raportu bieżącego (zgodnie z art. 56 ust. 1. Ustawy o Ofercie 
Publicznej), jeżeli papiery wartościowe Emitenta będą, w tym dniu, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na rynku regulowanym.

Cena Akcji Oferowanych nie będzie większa od ceny maksymalnej 18 zł.

5.3.2.	 Zasady	podania	do	publicznej	wiadomości	ceny	papierów	wartościowych	w	ofercie

Cena Emisyjna będzie stała i jednakowa dla wszystkich transz Oferty Publicznej i będzie podana do publicz-
nej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji na podstawie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj.  
w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny oraz w trybie raportu bieżącego (zgodnie z art. 56 ust. 
1. Ustawy o Ofercie Publicznej) jeżeli papiery wartościowe Emitenta będą, w tym dniu, przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

5.3.3.	 Jeżeli	posiadaczom	akcji	Emitenta	przysługuje	prawo	pierwokupu	i	prawo	to	zo-
stanie	ograniczone	 lub	cofnięte,	wskazanie	podstawy	ceny	emisji,	 jeżeli	 emisja	
jest	dokonywana	za	gotówkę,	wraz	z	uzasadnieniem	i	beneficjentami	takiego	ogra-
niczenia	lub	cofnięcia	prawa	pierwokupu

Emitent w dniu 24 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyż-
szenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru do-
tychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Powyższa uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu.

W związku z powyższym punkt ten nie dotyczy Emitenta.

5.3.4.	 W	przypadku,	gdy	występuje	lub	może	występować	znacząca	rozbieżność	pomię-
dzy	ceną	papierów	wartościowych	w	ofercie	publicznej	a	 faktycznymi	kosztami	
gotówkowymi	poniesionymi	na	nabycie	papierów	wartościowych	przez	członków	
organów	administracyjnych,	zarządzających	 lub	nadzorczych	albo	osoby	zarzą-
dzające	wyższego	szczebla	lub	osoby	powiązane	w	transakcjach	przeprowadzo-
nych	w	ciągu	ostatniego	 roku,	 lub	 też	papierów	wartościowych,	które	mają	oni	
prawo	nabyć	–	porównanie	opłat	ze	strony	inwestorów	w	ofercie	publicznej	oraz	
efektywnych	wpłat	gotówkowych	dokonanych	przez	takie	osoby

Może wystąpić znacząca rozbieżność pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej tj. ceną 
Akcji Serii D a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie Akcji Serii B w drodze subskrypcji 
prywatnej w październiku 2006r.

Może wystąpić znacząca rozbieżność pomiędzy ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej tj. ceną 
Akcji Serii D a faktycznymi kosztami gotówkowymi, które zostaną poniesione na nabycie Akcji Serii C przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych tj. osoby biorące udział w „Programie Motywacyjnym 2007–2009”, 
które będą miały prawo nabyć Akcje Serii C w latach 2009-2011.
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Podstawa prawna emisji Akcji Serii B i Akcji Serii C:
1.	 Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/NWZA nr 1/2006  Walnego Zgromadzenia 

ELEKTROTIM S.A. z dnia 05.10.2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wiel-
kość emisji Akcji Serii B wynosi 793.667 sztuk.

2.	 Akcje Serii C będę wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/NWZA nr 1/2006 Walnego Zgromadzenia 
ELEKTROTIM S.A. z dnia 05.10.2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wielkość emisji Akcji Serii C wynosi 
300.000 sztuk.

Poniżej zostały przedstawione w układzie tabelarycznym różnice pomiędzy ceną nominalną, emisyjną a fak-
tycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie akcji.

Seria akcji Cena nominalna Cena emisyjna
Faktyczny koszt  

gotówkowy poniesiony 
na nabycie akcji

Terminy objęcia akcji 
przez akcjonariuszy

Akcje Serii B 1,00 zł 1,00 1,00 zł 10.2006
Akcje Serii C 1,00 zł 1,00   1,10 zł* Rok 2009, 2010, 2011

* Uwaga: Akcje Serii C będą nabywane w zamian za warranty subskrypcyjne wyemitowane w latach 2007–2009 w celu realizacji „Progra-
mu Motywacyjnego 2007–2009” zatwierdzonego Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006 r.

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 1,00 zł. Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych wynosi 0,10 zł. Stąd 
faktyczny koszt gotówkowy poniesiony na nabycie Akcji Serii C będzie wynosił 1,10 zł.

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

Walne Zgromadzenie upoważniło Emitenta do zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(ów) całości i poszczególnych części oferty oraz, 
w zakresie znanym Emitentowi lub oferentowi, podmiotów zajmujących się plaso-
waniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta

Podmiotem Oferującym w publicznym obrocie jest:

Dom Maklerski PKO BP

ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa

Zapisy na akcje przyjmowane będą przez Dom Maklerski PKO BP.

Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami oferty oraz podmiotów zajmujących się plaso-
waniem w innych krajach.

5.4.2. Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozyto-
we w każdym kraju

Nie przewiduje się agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie 
z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę 
głównego podmiotu świadczącego usługi depozytowe.

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach 
wiążącego zobowiązania oraz nazwa i adres podmiotów, które podjęły się plaso-
wania oferty bez wiążącego zobowiązania lub na zasadzie „dołożenia wszelkich 
starań”. Wskazanie istotnych cech umów, wraz z ustalonym limitem gwarancji. 
W sytuacji, gdy nie cała emisja jest objęta gwarancją, należy wskazać część nie-
podlegającą gwarancji. Wskazanie ogólnej kwoty prowizji za gwarantowanie i za 
plasowanie
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Zamiarem Emitenta jest podpisanie umowy o subemisję inwestycyjną z Domem Maklerskim PKO BP. W przy-
padku zawarcia takiej umowy, jej treść zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w formie aneksu do 
Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

5.4.4.	 Data	sfinalizowania	umowy	o	gwarantowanie	emisji

Emitent oraz Oferujący zawrą w dniu ogłoszenia ceny emisyjnej umowę o subemisję inwestycyjną. Wykona-
nie zobowiązania subemisyjnego polega na tym, że Oferujący w dniu zakończenia przyjmowania deklaracji  
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przedstawi Emitentowi listę inwestorów, którzy złożyli deklaracje wraz 
z rekomendacją co do ich wiarygodności. Gwarancją będą objęci jedynie inwestorzy, którym Oferujący reko-
mendował wiarygodność na poziomie inwestora o pierwszorzędnej wiarygodności (IPW).

W przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D, nie wszystkie Akcje Serii D zostaną nale-
życie subskrybowane przez inwestorów rekomendowanych, jako IPW oraz gdy liczba Akcji Serii D subskrybo-
wanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych pomniejszona o liczbę Akcji Serii D, które zostaną przesunię-
te do Transzy Inwestorów Indywidualnych lub gdy liczba Akcji Serii D subskrybowanych w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych powiększona o liczbę Akcji Serii D, które zostaną przesunięte z Transzy Inwestorów Indy-
widualnych będzie mniejsza niż zobowiązanie subemisyjne, Oferujący wykona zobowiązanie subemisyjne 
odnośnie tych akcji, które miały zostać subskrybowane przez inwestorów rekomendowanych jako IPW, pod 
warunkiem ustalenia przez Emitenta ceny emisyjnej w wysokości rekomendowanej przez Oferującego. 

Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy Oferujący otrzyma od Emitenta wynagrodzenie prowi-
zyjne w wysokości 1% środków uzyskanych w drodze plasowania akcji, nie mniej niż 140.000,00 PLN netto 
(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)

Oferujący oraz Emitent są uprawnieni do rozwiązania umowy w przypadku zajścia zdarzeń wywołanych bez-
pośrednim działaniem siły wyższej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zajścia zdarzenia po niezwłocznym 
pisemnym zawiadomieniu przez Stronę odstępująca od Umowy.

6.	 Dopuszczenie	papierów	wartościowych	do	obrotu	i	ustalenia	dotyczące	obrotu

6.1.	 Wskazanie,	czy	oferowane	papiery	wartościowe	są	lub	będą	przedmiotem	wniosku	 
o	dopuszczenie	do	obrotu,	z	uwzględnieniem	ich	dystrybucji	na	rynku	regulowanym	
lub	innych	rynkach	równoważnych	wraz	z	określeniem	tych	rynków

Na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

	 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela serii A 

	 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela serii B 

	 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.700.000 praw do Akcji Serii D.

Emitent planuje wprowadzenie PDA Akcji Serii D do notowań na GPW w I kwartale 2007 roku.

Po zarejestrowaniu Akcji Serii D w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, 
którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii D na rachunkach inwe-
stora zapisana zostanie jedna Akcja Serii D. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji Serii D będzie ostatnim dniem 
ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego notowane będą Akcje Serii D.

Emitent planuje wprowadzenie Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do notowań na GPW. 

Na dzień sporządzenia Prospektu Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

6.2.	 Papiery	wartościowe	będące	przedmiotem	subskrypcji	lub	plasowania	o	charakterze	
prywatnym

Na dzień 5 października 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. 
(„Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
o nie więcej niż 300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C  
o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz w sprawie emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych upra-
wiających do objęcia Akcji Serii C Spółki. 
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Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki ma na celu przyznanie Osobom Uprawnionym tj. członkom zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracow-
nikom („Osoby Uprawnione”) prawa do objęcia Akcji Serii C, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla 
Spółki oraz o ile Spółka osiągać będzie zadowalające wyniki finansowe. Emisja warrantów ma nastąpić po 
cenie emisyjnej 0,10 złotych, co jest uzasadnione charakterem tej emisji. 

Emisja Akcji Serii C w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego ma na celu uznanie dotych-
czasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. Ustalenie 
ceny emisyjnej Akcji Serii C na poziomie ceny nominalnej akcji jest podyktowane koniecznością zapewnie-
nia motywacyjnego charakteru Programowi Motywacyjnemu 2007/2009, którego założenia w formie projektu 
uchwały zarząd przedłożył walnemu zgromadzeniu Spółki w dniu 5 października 2006 r. 

Warranty subskrypcyjne nie będą miały formy zdematerializowanej, a ich rejestr będzie prowadzić powiernik, 
tj. biuro maklerskie, z którym Emitent zawrze umowę na obsługę programu motywacyjnego 2007/2009.

Szczegółowe informacje na temat osób, do których kierowany jest Program Motywacyjny 2007/2009 oraz wa-
runki uczestnictwa w tym Programie znajdują się w punkcie 21.1.6 dokumentu rejestracyjnego.

6.3.	 Nazwa	i	adres	podmiotów	posiadających	wiążące	zobowiązanie	do	działania	jako	pośred-
nicy	w	obrocie	na	rynku	wtórnym,	zapewniając	płynność	za	pomocą	kwotowania	ofert	
kupna	i	sprzedaży	(„bid”	i	„offer”),	oraz	podstawowych	warunków	ich	zobowiązania

Emitent w dniu 05 stycznia 2007 podpisał z DM PKO BP umowę animatora. Tym samym Oferujący posiadł 
wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednik w obrocie na rynku wtórnym, zapewniający płynność za 
pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży.

6.4.	 Stabilizacja:	w	sytuacji,	gdy	Emitent	lub	sprzedający	akcjonariusz	udzielili	opcji	nad-
przydziału	lub	gdy	w	inny	sposób	zaproponowano	potencjalne	podjęcie	działań	stabi-
lizujących	cenę	w	związku	z	ofertą

Nie jest planowane przeprowadzania działań związanych ze stabilizacją kursu akcji.

7.	 Informacje	na	temat	właścicieli	papierów	wartościowych	objętych	sprzedażą

7.1	 Imię	i	nazwisko	lub	nazwa	i	adres	miejsca	pracy	lub	siedziby	osoby	lub	podmiotu	 
oferującego	papiery	wartościowe	do	sprzedaży,	charakter	stanowiska	lub	innych	 
istotnych	powiązań,	jakie	osoby	sprzedające	miały	w	ciągu	ostatnich	trzech	lat	z	Emi-
tentem	papierów	wartościowych	lub	jego	poprzednikami	albo	osobami	powiązanymi

Z uwagi na fakt, że Akcje Serii D są oferowane w Ofercie Publicznej w ramach podwyższenia kapitału zakła-
dowego, brak jest właścicieli Akcji Serii D.

7.2.	 Liczba	i	rodzaj	papierów	wartościowych	oferowanych	przez	każdego	ze	sprzedających	
właścicieli	papierów	wartościowych

Z uwagi na fakt, że Akcje Serii D są oferowane w ofercie publicznej w ramach podwyższenia kapitału zakłado-
wego, brak jest właścicieli Akcji Serii D.

7.3.	 Umowy	zakazu	sprzedaży	akcji	typu	„lock-up”	Strony,	których	to	dotyczy.	 
Treść	umowy	i	wyjątki	od	niej.	Wskazanie	okresu	objętego	zakazem	sprzedaży

Akcjonariusze posiadający Akcje Emitenta serii A i/lub Akcje Serii B na dzień 24.11.2006 r. stanowiące udział 
powyżej 5% w kapitale zakładowym zawarli z Oferującym w formie pisemnej umowę w ramach której zobowią-
zali  się, iż w terminie od 05.12.2006 r. do dnia przypadającego na koniec okresu 12 miesięcy licząc od daty 
zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, bez pisemnej zgody Oferującego:
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•	 nie dokonają sprzedaży żadnej z 4.950.275 sztuk posiadanych Akcji Serii A i B;
•	 nie obciążą żadnej z 4.950.275 sztuk posiadanych Akcji Serii A i B;
•	 nie będą zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia lub obciążenia żadnej z 4.950.275 sztuk 

posiadanych Akcji Serii A i B.

Akcje będące przedmiotem ww. umów stanowią 82,5% kapitału zakładowego wg stanu na dzień 24.11.2006 r.

Akcjonariusze posiadający Akcje Serii A i/lub Akcje Serii B, których udział w kapitale zakładowym jest większy 
niż 5%, zawarli umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. 

W przypadku jednego z akcjonariuszy przedmiotowa umowa nie dotyczy całkowitego zakazu sprzedaży 100% 
Akcji Serii A i/lub B – tylko większej części posiadanego pakietu tj. 84,33% Akcji Serii A i/lub Akcji Serii B tego 
akcjonariusza. Stąd Akcje będące przedmiotem ww. umów stanowią 82,5% kapitału zakładowego wg stanu 
na dzień 24.11.2006 r., chociaż całkowity udział akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udziału w kapitale 
zakładowym wynosi 84,33% na dzień 24.11.2006 r.

Tabela.	Akcjonariusze,	z	którymi	podpisano	umowy	lock-up.

Imię	/	Nazwisko

Liczba	akcji	 
w	posiadaniu
(Akcje	Serii	A	

oraz	B)

Udział	w	kapitale	
przed	emisją	Akcji	

Serii	D
[%]

Liczba	akcji	obję-
tych	umowa	lock-up

(Akcje	Serii	A	 
oraz	B)

Udział	w	kapitale	
przed	emisją	Akcji	

Serii	D
[%]

Krzysztof Wieczorkowski 1 908 685 31,8 1 908 685 31,8
Krzysztof Folta 1 525 838 25,4 1 525 838 25,4
Mirosław Nowakowski 709 790 11,8 600 000 10,0
Ewa Folta 487 814 8,1 487 814 8,1
Jan Walulik 427 938 7,1 427 938 7,1

Oferujący może zezwolić na wcześniejsze zbycie akcji będących przedmiotem wyżej określonej umowy na 
pisemny wniosek Akcjonariusza.

8.	 Koszty	emisji	/	oferty

8.1.	 Wpływy	pieniężne	netto	ogółem	oraz	szacunkowa	wielkość	wszystkich	kosztów	emisji	
lub	oferty

Emitent planuje pozyskanie z emisji nowych akcji do ok. 66.600 tys. zł. Informację o dokładnych wpływach  
z tytułu emisji Akcji Serii D, Emitent przekaże do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego niezwłocz-
nie po zamknięciu Oferty Publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 56 Ustawy o ofercie publicznej.

Przy założeniu wpływów do około 66.600 tys. zł Emitent szacuje, iż łączne koszty emisji Akcji Serii D wyniosą 
ok.1.750 tys. zł.

Tabela.	Szacunkowe	koszty	emisji	Akcji	Serii	D	(tys.	zł)	
Wyszczególnienie Kwota
Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1600
Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty 100
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 50
Razem 1 750

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Emitenta
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9.	 Rozwodnienie

9.1.	 Wielkość	i	wartość	procentowa	natychmiastowego	rozwodnienia	spowodowanego	
ofertą

Tabela. Rozwodnienie akcji. 

Wyszczególnienie
Struktura	akcjonariatu	

przed	emisją
Struktura	akcjonariatu	po	

emisji
Ilość %	kapitału Ilość %	kapitału

Akcje Serii A 5 206 333 86,8% 5 206 333 53,7%
Akcje Serii B 793 667 13,2% 793 667 8,2%
Nowi akcjonariusze (Akcje Serii D) -------- ---- 3 700 000 38,1%
Razem 6 000 000 100% 9	700	000 100%

Źródło: Obliczenia na podstawie danych Emitenta

9.2.	 Wskazanie	wielkości	i	wartość	natychmiastowego	rozwodnienia,	w	przypadku	jeśli	
dotychczasowi	akcjonariusze	nie	obejmą	nowej	oferty

Udział znaczących akcjonariuszy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w wyniku emisji Akcji Serii D, 
w przypadku jeśli dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą nowej oferty.

Tabela.	Znaczni	akcjonariusze.

Imię	/	Nazwisko

Liczba	akcji	 
w	posiadaniu	
przed	emisją
(Akcje	Serii	A	

oraz	B)

Udział	w	kapitale	
przed	emisją	Akcji	

Serii	D
[%]

Liczba	akcji	 
w	posiadaniu	po	

emisji
(Akcje	Serii	A,	B	 

oraz	D)

Udział	w	kapitale	 
po emisji akcji  

serii D
[%]

Krzysztof Wieczorkowski 1 908 685 31,8 1 908 685 19,7
Krzysztof Folta 1 525 838 25,4 1 525 838 15,7
Mirosław Nowakowski 709 790 11,8 709 790 7,3
Ewa Folta 487 814 8,1 487 814 5,0
Jan Walulik 427 938 7,1 427 938 4,4
Pozostali 939 935 15,7 4 639 935 47,8
Razem 6 000 000 100,0 9	700	000 100,0

10.	Informacje	dodatkowe

10.1.	Opis	zakresu	działań	doradców	związanych	z	emisją

Doradcy	związani	z	emisją	oraz	opis	zakresu	działania	doradców	związanych	z	emisją:

Dom Maklerski PKO BP pełni funkcję oferującego akcje Spółki, w związku z czym służy ogólnym doradztwem 
związanym z Publiczną Ofertą. Zakres prac oferującego obejmował współtworzenie Prospektu oraz koordyno-
wanie procesu plasowania akcji Emitenta.  

Stolarek & Grabalski Kancelaria Prawnicza sp. k. pełni funkcję doradcy prawnego w związku z Publiczną Ofer-
tą. Zakres prac Doradcy Prawnego obejmował przeprowadzenie analizy stanu prawnego przedsiębiorstwa 
Emitenta w związku z Publiczną Ofertą, przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia Emitenta  
w związku z Publiczną Ofertą oraz współudział w opracowaniu prawnych części Prospektu.



Dokument Ofertowy

Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 221

10.2.	Wskazanie	innych	informacji,	które	zostały	zbadane	lub	przejrzane	przez	uprawnio-
nych	biegłych	rewidentów,	oraz	w	odniesieniu	do	których	sporządzili	oni	raport

Nie były sporządzane dodatkowe raporty przez biegłych rewidentów, z wyjątkiem dotyczących wskazanych  
w prospekcie historycznych informacji finansowych oraz prognozy sprzedaży i zysku netto na rok 2007.

10.3. Dane na temat eksperta

W prospekcie nie zamieszczono oświadczenia, ani raportu osoby określanej jako ekspert. 

10.4.	Potwierdzenie,	że	informacje	uzyskane	od	osób	trzecich	zostały	dokładnie	powtórzone.	
Źródła	tych	informacji

Informacje na temat informacji uzyskanych od osób trzecich zostały zamieszczone w pkt. 23 Dokumentu  
Rejestracyjnego.

ZAŁĄCZNIK	nr	1
DEFINICJE	I	SKRÓTY	ZASTOSOWANE	W	PROSPEKCIE

Akcje Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D

Akcje	Serii	A 5.206.333 akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje	Serii	B 793.667 akcji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 zł każda

Akcje	Serii	C 300.000 Akcji Serii C – warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Akcje	Serii	D
Akcje Serii D emitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELEKTROTIM S.A.  
z dnia 24.11.2006 r.

BMS	 
(Building	Management	Systems)

Zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku  
instalacjami.

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Serii D

Dom	Maklerski	PKO	BP,	DM	PKO	
BP

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EiB	–	Europejska	Magistrala	Instala-
cyjna	(European Installation Bus)

Standard elektrycznych instalacji sterujących w biurach i budynkach mieszkal-
nych, stanowiących element dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie norm kon-
struowania instalacji dla inteligentnych budynków.

Emitent,	Spółka,	ET	S.A.,	 
ELEKTROTIM	S.A. ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

EURO,	EUR Wspólna waluta państw wchodzących w skład Unii Europejskiej

Giełda,	GPW,	Giełda	Papierów	
Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Istniejące	akcje	 Akcje Serii A, Akcje Serii B

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Kodeks	Spółek	Handlowych,	
KSH,	ksh

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, 
poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Komisja,	KNF Komisja Nadzoru Finansowego

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Księga	Popytu,	book	building Lista inwestorów, którzy złożyli deklarację zainteresowania akcjami serii D Spółki 
ELEKTROTIM S.A. w ramach Publicznej Oferty 

MCC Motor Control Center - rozdzielnica o takiej nazwie jest stosowana do zasilania 
obwodów silnikowych o dużej niezawodności

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
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MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

nn Niskie napięcie

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. 

Oddziały Oddziały Spółki

OKKEN Nazwa własna rozdzielnicy

Oferujący Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

PLN,	Złoty,	złoty,	zł, Polski złoty, prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej

POK,	Punkt,	 
miejsce przyjmowania zapisów miejsce, w którym przyjmowane są zapisy na Akcje Serii D 

Poz. Pozycja

Prospekt
Prospekt emisyjny – dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 
prawnej i finansowej ELEKTROTIM S.A. oraz o papierach wartościowych, zwią-
zany z ich wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym

PRISMA Nazwa własna rozdzielnicy

Publiczna	Oferta Publiczna oferta 3.700.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii 
D spółki ELEKTROTIM S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda

Rada	Nadzorcza,	RN Rada Nadzorcza Spółki

Skarb	Państwa Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej

SM6 Nazwa własna rozdzielnicy

SN Średnie napięcie

SOT-1 nazwa własna rozdzielnicy

Statut Statut Spółki

Transza  
Inwestorów	Instytucjonalnych	

Wydzielona część Akcji Serii D oferowana w ramach publicznej oferty przezna-
czona do nabycia dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, zarządzają-
cych pakietem papierów wartościowych na zlecenie oraz dla osób fizycznych, 
które otrzymają imienne zaproszenie do udziału w zapisach od Zarządu Emiten-
ta bądź Oferującego.

Transza  
Inwestorów	Indywidualnych

Wydzielona część Akcji Serii D oferowanych w ramach publicznej oferty przezna-
czona do nabycia dla osób fizycznych.

Transza dla Pracowników  
i Partnerów

Wydzielona część Akcji Serii D oferowanych w ramach publicznej oferty przezna-
czona do nabycia dla: 
I. pracowników ELEKTROTIM S.A. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

na dzień zatwierdzenia prospektu,
II. partnerów, tj. podmioty współpracujące z ELEKTROTIM S.A. na dzień zatwier-

dzenia prospektu, które zawarły w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych 
następujące umowy: (umowa partnerska, posiadająca cechy umowy fran-
chisingowej, której przedmiotem jest współpraca w zakresie zadań wykony-
wanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, tj. m.in. zamawiającego, 
inwestora oraz zleceniodawcy, umowa agencyjna, zawarta z osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej 9 miesięcy lub 
na czas nieokreślony, której przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu 
umów właściwych dla działalności Spółki, umowa zlecenia, zawarta z osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej 9 miesię-
cy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest bieżąca obsługa Spółki  
w zakresie finansów, prawa, marketingu i public relations),

III. członkowie organów Spółki.

UE Unia Europejska

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terytorium Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Północnej
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Ustawa	o	obrocie	instrumentami	
finansowymi

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 
nr 183 poz. 1538)

Ustawa	o	ofercie	publicznej
Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicz-
nych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539)

Ustawa	o	Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 roku, nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami)

Ustawa	o	VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, 
poz. 535, z późniejszymi zmianami)

VAT podatek od towarów i usług

X-ENERGY Nazwa własna rozdzielnicy

WIBOR Warsaw Inter Bank Offered Rate - stopa procentowa przyjęta na polskim rynku 
międzybankowym dla kredytów międzybankowych

WZ,	Walne	Zgromadzenie,	WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Zarząd Spółki

ZAŁĄCZNIK	nr	2

STATUT	ELEKTROTIM	S.A.

ul.	Stargardzka	8,	54-156	Wrocław

zarejestrowany	w	dniu	18.10.2006	r.
przez	Sąd	Rejestrowy	dla	Wrocławia-Fabrycznej	we	Wrocławiu,

VI	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego

Rozdział	I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ELEKTROTIM Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy ET S.A. oraz ELEKTROTIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku 
graficznego.

§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicz-
nym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach 
i powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
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Rozdział	II
Przedmiot	działalności	Spółki

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej i usługowej, produk-
cyjnej, handlowej, a w szczególności:
1) budownictwo (PKD 45) 
2) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1)
3) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31)
4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego 
 przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2)
5) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3)
6) transport, gospodarka magazynowa i łączność (PKD Sekcja I)
7) obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 (PKD Sekcja K))
8) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)
9) usługi w zakresie pozostałego pośrednictwa finansowego (PKD 65.2)
10) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 (PKD 80.42.B)
11) gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z)
12) działalność sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z)

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga 
odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia 
lub koncesji.

Rozdział	III
Kapitał	zakładowy.	Akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych) i jest podzielony na:
a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela 

serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,

b) 793.667 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.

2. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 1.875.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset sie-
demdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie kapitału zakładowego.

3. Założycielami Spółki są:
1) TIM S.A., 53-612 Wrocław, ul. Jaworska 11/13
2) Diakun Andrzej, 51-664 Wrocław, ul. Gersona 47/13
3) Ficoń Bogusław, 54-150 Wrocław, ul. Pilczycka 101/5
4) Grzegorczyk Piotr, 55-352 Bielany Wrocławskie, ul. Słoneczna 8
5) Kawecki Marian, 54-129 Wrocław, ul. J. Bajana 56/20
6) Łukomska Maria, 54-432 Wrocław, ul. Strzegomska 314/8
7) Mazur Tadeusz, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kruszwicka 45
8) Mędrek Zdzisław, 54-436 Wrocław, ul. Budziszyńska 124/29
9) Skrabski Dariusz, 58-506 Jelenia Góra, ul. J. Kiepury 45a/24
10)  Szymczak Feliks, 54-129 Wrocław, ul. F. Hynka 12/22
11)  Ścigała Zenon, 54-614 Wrocław, ul. Osiedlowa 29
12)  Wojdyło Marian, 53-437 Wrocław, ul. Grabiszyńska 88/40
13)  Wójcikowski Artur, 68-130 Gozdnica, ul. Zacisze 2a/4

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 (słownie: trzy-
sta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela 
serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 
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2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw 
do objęcia Akcji Serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006r.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10
Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 11

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości 
nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru),

3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowe-
go lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

§ 12

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na 
akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdora-
zowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział	IV
Organy	Spółki

§ 13
Organami Spółki są:

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 14

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia 
niniejszego Statutu.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kaden-
cję przez Radę Nadzorczą.

2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.

3. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Zarządu określa 
uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Zarządu.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być 
odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów 

Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, 

określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go 
Rada Nadzorcza.
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§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:
1. dwóch członków Zarządu albo
2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 18

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 
spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten 
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka za-
rządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 19

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nad-
zorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania 
takich czynności prawnych.

Nadzór
§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną ka-
dencję.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. 
3. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia.

§ 21
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego i 

Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemoż-

ności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewod-
niczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo 
wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

§ 22
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek 
członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch ty-
godni od dnia złożenia wniosku.

§ 23
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków 

doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co 

najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równo-
ści głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może 
dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 4 może zarządzić Przewodniczący, a 
w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba 
wskazana przez Przewodniczącego.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, 
Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub za-
wieszania w czynnościach tych osób.
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§ 24

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach 

Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podzia-

łu zysku albo pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, 

o których mowa w pkt. 1 i 2, 
d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
e) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju 

Spółki, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
g) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków 

Zarządu,
h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygna-
cję albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
j) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jak również emisję obligacji, o wartości 

przekraczającej 20% kapitałów własnych,
k) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów 

własnych,
l) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w 

spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
m) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków 
do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 25

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 26

1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upły-

wie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeżeli uzna to za wskazane, a także na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapi-
tału zakładowego.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy po-
winno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła 
tegoż w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie 
tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpo-
wiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

6. Rada Nadzorcza, jak i akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący 1/10 cześć kapitału zakładowego 
mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej 
trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 28
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut 

lub Kodeks Spółek Handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.

§ 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szcze-
gólności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  
 finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5) zmiana statutu Spółki,
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki  
 albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  
 oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,  
 o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
10) nabycie akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom,  
 które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, 
11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
12) połączenie z inną spółką,
13) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
14) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
15) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą,
16) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
17) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
18) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

§ 30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 
wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 
jak również w sprawach osobowych.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym 
spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobec-
ności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

Rozdział	V

Rachunkowość	Spółki

§ 32
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33
Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy
4) fundusz nagród,

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.
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§ 34

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
3) dywidendę dla akcjonariuszy,
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rozdział	VI	
Przepisy	końcowe

§ 35

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

ZAŁĄCZNIK	nr	3

Uchwała Nr 1/Nwza Nr 2/2006

z dnia 24.11.2006 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM	S.A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu	(„Spółka”)

w	sprawie	podwyższenia	kapitału	zakładowego	Spółki	poprzez	emisję	Akcji	Serii	D	w	ramach	oferty	
publicznej,	z	wyłączeniem	w	całości	prawa	poboru	dotychczasowych	akcjonariuszy	oraz	o	zmianie	

Statutu	Spółki.

Na podstawie art. 431 § 1 art. 432 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 6 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Re-
pertorium A nr 8257/2006) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie: sześć milionów złotych) 
do kwoty 9.700.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych), to jest o kwotę 
3.700.000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję 3.700.000 (słownie: 
trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (słow-
nie: jeden złoty) każda.

2. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

3. Akcje Serii D pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 r.
5. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D jest ekonomicznie uzasadnione i leży w naj-
lepszym interesie Spółki.. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii D, a w szcze-
gólności do:
a) ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D,
b) ustalenia podziału Akcji Serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii 

D pomiędzy transzami, 
c) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii D w poszczególnych transzach,  

w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii D w ramach poszczegól-
nych transz, 

d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, 
e) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D w ramach poszczególnych transz, 
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f) podpisania w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii D umowy lub umów o sub-
emisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, 

g) dokonania przydziału Akcji Serii D.

7. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany 
statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 8 ust. 1 statutu następującej treści:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy zło-
tych) i jest podzielony na:
a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela 

serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, 
b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, 
c) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

1 złoty (słownie: jeden złoty) każda”.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. 

1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D jest w pełni uzasad-
nione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy 
rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację 
projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych 
akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb 
Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest publiczna 
emisji akcji Spółki skierowana do inwestorów. Uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej korzyst-
nie wpłynie na wzmocnienie jej wizerunku i ułatwi promocję Spółki. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż 
wyłączenie prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.

2. Cena emisyjna Akcji Serii D określona zostanie w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę 
popytu na akcje Spółki, w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zapre-
zentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą mogli oni składać deklaracje zainteresowania 
nabyciem Akcji Serii D Spółki, a na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na 
temat rynkowej wyceny Akcji Serii Spółki oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni 
Spółce niezbędne wpływy z emisji.

Uchwała Nr 2/Nwza Nr 2/2006

z dnia 24.11.2006r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM	S.A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu	(„Spółka”)

w	sprawie	ubiegania	się	o	dopuszczenie	akcji	Spółki	serii	A,	B,	C	i	D	oraz	praw	do	Akcji	Serii	D	 
do	obrotu	na	rynku	regulowanym	na	Giełdzie	Papierów	Wartościowych	w	Warszawie	S.A.	 

oraz	ich	dematerializacji.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-
wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopusz-
czenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Akcji 
Serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D Spółki oraz ich dematerializacji.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony oraz zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu 
realizacji niniejszej Uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Uchwała Nr 3/Nwza Nr 2/2006

z dnia 24.11.2006r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM	S.A.	z	siedzibą	we	Wrocławiu	(„Spółka”)

w	sprawie	upoważnienia	Zarządu	do	zawarcia	umowy	o	rejestrację	Akcji	Serii	A,	B,	C	i	D	 
oraz	praw	do	Akcji	Serii	D	w	depozycie	papierów	wartościowych	prowadzonym	przez	 

Krajowy	Depozyt	Papierów	Wartościowych	S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zgodnie z wymogiem art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozy-
tem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D Spółki 
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.



Cena emisyjna Akcji oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd  i będzie jednakowa dla obu transz. 
Cena maksymalna Akcji Serii D wynosi 18,00 zł. 
Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w Dokumencie Ofertowym 
w punkcie 5.
Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi dla tego rodzaju 
inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Czynniki Ryzyka”.
Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie www.elektrotim.pl oraz na stronie 
www.pkobp.pl, co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia subskrypcji, nie później jednak 
niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Prospekt dodatkowo zostanie udostępniony w formie papierowej w siedzibie 
Emitenta (Wrocław, ul. Stargardzka 8), w siedzibie Domu Maklerskiego PKO BP (Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego 
POK, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie (Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1) 
oraz w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4). 
Prospekt oraz lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje Spółki dostępne będą w formie elektronicz-
nej na stronach internetowych Emitenta www.elektrotim.pl oraz Oferującego www.pkobp.pl.  
Oferujący:

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13.03.2007 r. Termin ważności 
Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomości. 

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty  3.700.000 sztuk akcji ELEKTROTIM S.A., Serii D

Emisja Akcji Serii D dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania 3.700.000 sztuk.

W związku z Akcjami Serii D w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii D

Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:.

• 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii A 
• 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela Serii B 
• 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela Serii D oraz 3.700.000 

praw do Akcji Serii D

Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:
• 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, 
• 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych, 
• 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.

DOM MAKLERSKI PKO BP 
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ELEKTROTIM S.A. 
ul. Stargardzka 8 
54-156 Wrocław 
tel. +48 (71) 352 13 41 
fax +48 (71) 351 48 39 
www.elektrotim.pl 
sekretariat@elektrotim.pl 
 

NIP: 894-24-60-042 
REGON: 931931108 

Kapitał zakładowy: 6.000.000,00 PLN wpłacony w całości. 
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, 
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000035081 

Instalacje elektryczne i systemy automatyki dla budownictwa




