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Informacje zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporz ądzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005 r. 

(Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)  

Wymagane informacje: 

1) wybrane dane finansowe, zawieraj ące podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (równie Ŝ przeliczone na euro) – zostały zawarte w pierwszej  części raportu 
kwartalnego. 

 
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdan ia finansowego na EURO. 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Eur o wykorzystano średni kurs NBP w 
danym okresie. 
 
Średni kurs w okresie:  3 kwartał 2007 – 3,8314 zł;   3 kwartał 2006 – 3,9171 zł 
Minimalny kurs w okresie: 3 kwartał 2007 – 3,7443zł;   3 kwartał 2006 – 3,7565 zł 
Maksymalny kurs w okresie: 3 kwartał 2007 – 3,9385 zł;  3 kwartał 2006 – 4,1065 zł 
Kurs na ostatni dzień okresu: 3 kwartał 2007 – 3,7775 zł;  3 kwartał 2006 – 3,9835 zł 
 
 
2) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegaj ących 

konsolidacji : 
  Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. 

3) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gosp odarczej, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda Ŝy jednostek grupy kapitałowej 
emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, re strukturyzacji i zaniechania 
działalno ści : 
 

W opisywanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 

4) Stanowisko zarz ądu odno śnie mo Ŝliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartaln ym  
w stosunku do wyników prognozowanych : 
 
W opinii Zarządu Spółki - biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte w III kwartale 2007 roku i po trzech 
kwartałach 2007 roku prognozy wyników na rok 2007 zostaną zrealizowane. 
 

5) Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty 
zaleŜne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzie ń 
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te 
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale  zakładowym, liczby głosów z nich 
wynikaj ących  
i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów  na walnym zgromadzeniu oraz 
wskazanie zmian w strukturze własno ści znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego : 
 

Wg wiedzy Spółki na dzień 30 września 2007 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zaleŜne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki byli: 
Dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61.12% jego kapitału zakładowego, dających 
prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89% ogólnej liczby 
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głosów. Wśród udziałowców Quantum Assets Sp. z o.o. są osoby z kierownictwa Quantum software 
S.A. 
 
6) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub upr awnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzoruj ące emitenta na dzie ń przekazania raportu kwartalnego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego, odr ębnie dla ka Ŝdej z osób : 
 

Zarząd Spółki (stan na 30 wrze śnia 2007 r.) 
 

 
Tomasz Hatala 

 
36 200 

 
Bogusław O Ŝóg 

 
24 600 

 
Marek Jędra 

 
8 200 

 
Tomasz Mnich 

 
3 400 

 
Członkowie Rady Nadzorczej posiadaj ący akcje Spółki  

(stan na 30 wrze śnia 2007 r.) 
 

 
Tomasz Polo ńczyk 

 
8 200 

 
 
7) Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla 

post ępowania arbitra Ŝowego lub organem administracji publicznej:  
 

Spółka w minionym kwartale nie wszczęła ani nie była stroną postępowań przed sądem lub 
organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby 
więcej niŜ 10 % kapitałów własnych. 

8) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale Ŝną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powi ązanymi, je Ŝeli warto ść tych transakcji (ł ączna warto ść 
wszystkich transakcji zawartych w okresie od pocz ątku roku obrotowego) przekracza 
wyra Ŝoną w złotych równowarto ść kwoty 500.000 euro: 

 
W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi. 

9) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez je dnostk ę od niego zale Ŝną poręczeń 
kredytu lub po Ŝyczki lub udzieleniu gwarancji - ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 
zaleŜnej od tego podmiotu, je Ŝeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji 
stanowi równowarto ść co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta:  
 

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy teŜ poŜyczki o 
wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta. 

10) Inne informacje, które zdaniem emitenta s ą istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian,  oraz informacje, które s ą istotne 
dla oceny mo Ŝliwo ści realizacji zobowi ązań przez emitenta:  

  W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz moŜliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. 

11) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego k wartału: 

 
  W perspektywie kolejnego kwartału, wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki będzie miała przede 



 3 

wszystkim terminowa realizacja zawartych z klientami umów na wdroŜenie systemów 
informatycznych, podpisanie nowych kontraktów oraz utrzymanie pod kontrolą kosztów, 
zwłaszcza osobowych.  

  Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badan iu lub przegl ądowi przez podmiot 
uprawniony do badania sprawozda ń finansowych. 

 


