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- W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich 

akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących 

w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla kaŜdej osoby oddzielnie): 

 

Dotychczasowe brzmienie 

Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 

31.12.2008 r. 

 

Zarząd 31 grudnia 2008 roku 

Tomasz Hatala 36 200 

Bogusław OŜóg 24 603 

Marek Jędra 8 200 

Tomasz Mnich 3 400 

Rada Nadzorcza 31 grudnia 2008 roku 

Tomasz Polończyk 8 200 

Ponadto osoby wymienione powyŜej oraz Pan Henryk Gaertner (Członek Rady Nadzorczej) posiadają 

udziały w podmiocie dominującym w stosunku do Spółki. 

 

Nowe brzmienie 

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 735.000 złotych i dzieli się na 1.470.000 akcji (750.000 akcji imiennych serii 

A oraz 720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C) kaŜda o wartości nominalnej 0,50 zł. Wykaz 

osób zarządzających i nadzorujących posiadających akcje Quantum software S.A. 

Zarząd 31 grudnia 2008 roku 

Tomasz Hatala 36 200 

Bogusław OŜóg 24 603 

Marek Jędra 8 200 

Tomasz Mnich 3 400 

Rada Nadzorcza 31 grudnia 2008 roku 

Tomasz Polończyk 8 200 

 

Ponadto osoby wymienione powyŜej oraz Pan Henryk Gaertner (Członek Rady Nadzorczej) posiadają 

udziały w podmiocie dominującym w stosunku do Spółki. 

Według wiedzy Zarządu Spółki Ŝadna z osób zarządzających lub nadzorujących nie posiada udziałów w 

spółkach zaleŜnych od Quantum software S.A.  

 



- Pełna informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach poŜyczki oraz o udzielonych 

gwarancjach i poręczeniach – zgodnie z par. 91 ust. 6 pkt. 6) Rozporządzenia została zawarta  w 

Sprawozdaniu finansowym Spółki Quantum na stronach 46- 51.  

 

- Zgodnie z par. 91 ust.6 pkt. 5) Rozporządzenia, Emitent uzupełnia Sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki Quantum software SA w 2008 roku o:  informacje o istotnych transakcjach 

zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną z podmiotami powiązanymi na innych 

warunkach niŜ rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych 

transakcji  

Opisane zdarzenia nie wystąpiły. 

 

- uzupełnienie punktu 17 – Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

Dotychczasowe brzmienie 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
Spółka finansuje się przede wszystkim kapitałem własnym oraz zobowiązaniami handlowymi. Koszty 
finansowe w 2008 roku wyniosły 111 tys. zł, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 652 
tys. zł. 
 

Nowe brzmienie 

Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
Zarząd ocenia sytuację finansową Spółki jako dobrą. Wskaźniki finansowe nie wskazują na moŜliwość 
występowania zagroŜeń dotyczących zdolności Spółki do wywiązywania się z podjętych zobowiązań. 
Spółka finansuje się przede wszystkim kapitałem własnym oraz zobowiązaniami handlowymi. Koszty 
finansowe w 2008 roku wyniosły 111 tys. zł, a przychody finansowe w tym samym okresie wyniosły 652 
tys. zł.  
 

- uzupełnienie raportu o informacje wynikającą z par. 19 ust. 6 pkt. 16 )Rozporządzenia: 

„wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w 
przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich 
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie” 
 
Prezes Zarządu Quantum software S.A. – Pan Tomasz Hatala pełni obowiązki Dyrektora Operacyjnego 
na podstawie umowy zawartej ze spółką menadŜerską Hatala i Spółka Sp. J. Stosowna umowa przewiduje 
6-miesięczny okres wypowiedzenia bez dodatkowej rekompensaty. 
 
Wiceprezes Zarządu Pan Marek Jędra, Wiceprezes Zarządu Pan Bogusław OŜóg oraz Członek Zarządu 
Pan Tomasz Mnich są zatrudnieni na umowę o pracę na stanowiskach kierowniczych i specjalne 
(odbiegające od regulacji Kodeksu Pracy) rekompensaty nie są w tych umowach przewidziane. 

 


