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Informacje zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporz ądzenie Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 174 4) 

Przedmiot działalno ści 
 
Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Spółka 
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – 
Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem 
0000136768; PKD 72.2  Działalność w zakresie oprogramowania. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdraŜanie systemów 
informatycznych dla przedsiębiorstw, w których waŜna jest optymalizacja logistyki. 
 
 
 
1) Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści w stosunku do zasad obowi ązujących 
w Spółce w poprzednim roku obrotowym: 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów nie uległy zmianie w stosunku do zasad obowiązujących w 
Spółce w 2006 roku. 
 
2) Istotne zmiany wielko ści szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rez erwy i aktywa z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane od pisy aktualizuj ące warto ść 
składników aktywów: 
 
W III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości 
szacunkowe, a tym samym na korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
 
3) Opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z  
wykazem najwa Ŝniejszych zdarze ń ich dotycz ących: 
 
Osiągnięte wyniki finansowe wskazują na szybki rozwój Spółki poniewaŜ zarówno w minionym 
kwartale jak i narastająco w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przychody 
zwiększyły się o ponad 20%, a dynamika wzrostu zysków była zdecydowanie jeszcze wyŜsza. 
 
W III kwartale 2007 roku doszła do skutku publiczna emisja Akcji serii C Spółki Quantum software SA. 
Wydarzenie zostało opisane w punkcie 6) komentarza. 
 
W dniu 26 września 2007 roku zostały podpisane umowy ze Spółka „MARTIS” z siedzibą w 
Aleksandrowie Łódzkim. Przedmiotem umów jest udzielenie licencji oraz wdroŜenie pakietu SAP All-
in-One ERP Package. Kontrakt ten stanowi waŜny krok w sprzedaŜy oprogramowania 
komplementarnego do własnego, a rozwój potencjału w tym zakresie jest istotnym elementem strategii 
i jednym z określonych w prospekcie celów publicznej emisji akcji. 
 Wartość kontraktu została objęta klauzula poufności i jako kryterium umowy znaczącej przyjęto 
przekroczenie 10% kapitału własnego Emitenta wg bilansu na koniec I półrocza 2007. 
 
W dniu 21.08.2007r umowę z Roshen Confectionery Corporation z siedzibą w Kijowie. Przedmiotem 
umowy jest wdroŜenie autorskiego systemu klasy SCE Qguar. Wartość kontraktu wyniesie ok. 150 tys. 
EUR. ROSHEN CONFECTIONERY jest największym producentem wyrobów cukierniczych na 
Ukrainie z prawie 30 % udziałem na tym rynku. Roshen posiada zakłady produkcyjne takŜe w Rosji i 
na Litwie. W wyniku tego kontraktu Quantum umacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych. 
 
4) Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o nietypowym charakterze, maj ących znaczny 
wpływ na osi ągnięte wyniki finansowe:  
 
W III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczny 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
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5) Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści emitenta w 
prezentowanym okresie: 
 
Wpływ sezonowości na wyniki Spółki jest niewielki i podobny jak w roku poprzednim. 
 
6) Informacje dotycz ące emisji, wykupu i spłaty dłu Ŝnych i kapitałowych papierów 
warto ściowych: 
 
W dniu 17 lipca 2007 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego został zatwierdzony Prospekt 
Emisyjny Spółki dotyczący oferty 470.000 akcji serii C, a publiczna subskrypcja odbyła się w dniach 30 
lipca – 2 sierpnia 2007 roku. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Udana emisja publiczna i pozyskanie 10.904.000 zł 
dodatkowego kapitału pozytywnie wpłynie na działalność Spółki w przyszłych okresach. 
Zasadniczym celem emisji jest przyspieszenie realizacji strategii polegającej na budowaniu silnej, 
informatycznej firmy produkcyjno-integratorskiej zorientowanej na logistykę, o wiodącej pozycji w 
Europie Środkowo-Wschodniej, efektywnie działającej na rynkach Unii Europejskiej i krajów WNP. 
Zwiększony kapitał umoŜliwi poszerzenie oferty, poprawę konkurencyjności oraz podniesienie jakości 
produktów i usług. Ponadto posłuŜy on do przyspieszenia ekspansji międzynarodowej Spółki zdobycia 
nowych rynków zbytu i powiększenia udziału w dotychczasowych. Do momentu wykorzystania 
środków z emisji Akcji serii C Emitent zamierza je ulokować na lokatach bankowych, w bonach 
skarbowych lub innych bezpiecznych instrumentach finansowych 
 
7) Informacje dotycz ące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu na 
jedn ą akcj ę, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 
 
Corocznie Zwyczajne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o wypłacie dywidendy lub innym 
sposobie podziału zysku netto za poprzedni rok obrotowy. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne 
Emitenta Zarząd nie zamierza rekomendować wypłacania dywidendy z zysku za rok 2007. W 
następnych latach propozycje Zarządu co do podziału zysku będą uzaleŜnione od sytuacji finansowej 
Emitenta. 
 
8) Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący sposób 
wpłyn ąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 
 
Po III kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mogące znacznie 
wpłynąć na wyniki finansowe. 
 
9) Informacje dotycz ące zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nast ąpiły od czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego 
 
W III kwartale bieŜącego roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę 
zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 
 

 
 


