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Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2007 r 
- zgodnie z § 91 pkt 6, 8 Rozp. MF 

 
1. Wybrane dane finansowe 
 

w tys. zł w tys. EURO 

Wybrane dane finansowe 
(rok bieŜący) 

III kwartały            
narastająco              
okres od 

01.01.07r  do 
30.09.07r   

III kwartały     
narastająco            
okres od 

01.01.06r  do 
30.09.06r 

III kwartały            
narastająco              
okres od 

01.01.07r  do 
30.09.07r   

III kwartały     
narastająco            
okres od 

01.01.06r  do 
30.09.06r 

1. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 28 291  13 862 7 384  3 539 

2. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 2 347  852 613  218 

3. Zysk (strata) brutto 
1 839  986 480  252 

4. Zysk (strata) netto 
2 248  928 587  237 

5. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 911  

 
1 702 238  

 
427 

6. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej -609  

 
-310 -159  -78 

7. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej -534  

 
-95 -139  -24 

8. Przepływy pienięŜne netto, 
razem -232  

 
1 297 -61  326 

9. Aktywa razem 
19 694  

 
12 954 5 214  

 
3 252 

10. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 11 880  

 
16 497 3 145  

 
4 141 

11. Zobowiązania długoterminowe 
933  

 
1 211 247  

 
304 

12. Zobowiązania krótkoterminowe 
8 298  

 
12 035 2 197  

 
3 021 

13. Kapitał własny 
7 814  

 
-3 543 2 069  

 
-889 

14. Kapitał zakładowy 
3 840  

 
3 080 1 017  

 
773 

15. Liczba akcji 
19 200 916  

 
15 400 000 19 200 916  

 
15 400 000 

16. Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/ EUR) 0,10  

 
0,05 0,03  

 
0,01 

17. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12    0,03    
18. Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/ EUR) 0,41  -0,23 0,11  -0,05 

19. Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję  
(w zł/ EUR) 0,50    0,13    
20. Zadeklarowana lub 
wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł/ EUR)            
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Rozliczenie według kursu EURO nastąpiło zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 16.10.2001 r., na podstawie tabeli kursów NBP dotyczącej waluty EURO: 
  

III kwartał 2007r. 
 

− do pozycji bilansu wg kursu   3,7775 EUR 
− do pozycji rachunku zysków i strat: 

• narastająco za III kw.2007 r.  3,8314 EUR ( 34,4822 : 9) 
− do pozycji rachunku przepływu  3,8314 EUR 
 

III kwartał 2006r. 
 

− do pozycji bilansu wg kursu   3,9835 EUR 
− do pozycji rachunku zysków i strat: 

• narastająco za III kw. 2006r.  3,9171 EUR ( 35,2539 : 9 )  
− do pozycji rachunku przepływu  3,9171 EUR 

 
 
2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji. 
 
Nie dotyczy 
 
 
3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej. 
 
W omawianym okresie nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej. 
 
 
4. Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników za dany rok.  
 
Zarząd nie publikował prognoz na rok 2007.  
 
 
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających 5% ogólnej liczby głosów wraz ze 

wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
 
a) stan na dzień 3 sierpnia 2007 rok: 
 

Nazwa akcjonariusza Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 
WZA / kapitału zakładowego 

JARO S.A. 4 095 000 26,59% 

Halina Witkowska i 
Marian Barwacz 

1 498 700 9,73% 

 
 
− 20.07.2007r – 08.08.2007r – zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka 

Rejniaka o 12.650 szt. akcji tj do poziomu 770.650 szt. akcji, co stanowi 5% ogólnej 
liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 
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− 10.08.2007r – 17.08.2007r - zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka 
Rejniaka o 61.350 szt. akcji tj do poziomu 832.000 szt. akcji, co stanowi 5,40% ogólnej 
liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 

 
b) stan na dzień 18 sierpnia 2007 r 
 

Nazwa akcjonariusza Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 
WZA / kapitału zakładowego 

JARO S.A. 4 095 000 szt 26,59 

Halina Witkowska i 
Marian Barwacz 

1 498 700 szt 9,73 

Leszek Rejniak 832 000 szt 5,40 

 
 
W dniu 4 października 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego 
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 28 września br. w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Enitenta z tytułu konwersji wierzytelności na 
akcje serii D dokonanej w ramach zawarcia układu. Po dokonaniu rejestracji podwyŜszony 
kapitał zakładowy emitenta dzieli się na 19 200 916 szt akcji zwykłych na okaziciela. W 
związku z tym na podstawie w/w postanowienia została dokonana korekta procentowego 
udziału w ogólnej licznie głosów na WZA i udziału w kapitale zakładowym spółki, 
poszczególnych akcjonariuszy: 
 
− po przeliczeniu - Leszek Rejniak posiada 832 000 szt akcji co stanowi 4,33% w ogólnej 

liczbie głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 
− zwiększenie przez Jaro S.A. ilości posiadanych akcji o 1 142 301 szt do poziomu  

5 237 301 szt, wynikało z konwersji wierzytelności na akcje  
po przeliczeniu - Jaro S.A. posiada 5 237 301 szt, co stanowi 27,28% ogólnej liczby 
głosów na WZA i taki sam udział procentowy w kapitale zakładowym. 

− po przeliczeniu – Halina Witkowska i Marian Barwacz posiadają 1 498 700 szt akcji co 
stanowi 7,81% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 
spółki 

 
c) stan na dzień 4 października 2007 rok, po otrzymaniu postanowienia: 
 

Nazwa akcjonariusza Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 
WZA / kapitału zakładowego 

JARO S.A. 5 237 301 szt 27,28 

Halina Witkowska i 
Marian Barwacz 

1 498 700 szt 7,81 
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d) stan na dzień 2 listopada 2007 rok: 
 

Nazwa akcjonariusza Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 
WZA / kapitału zakładowego 

JARO S.A. 5 237 301 szt 27,28 

Halina Witkowska i 
Marian Barwacz 

1 498 700 szt 7,81 

 
 
 
6. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i 

nadzorujące emitenta wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania. 
 
a) stan na dzień 3 sierpnia 2007: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 20.07.2007r – 08.08.2007r – zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka 

Rejniaka o 12.650 szt. akcji tj do poziomu 770.650 szt. akcji, co stanowi 5% ogólnej 
liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 

− 10.08.2007r – 17.08.2007r – zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Leszka 
Rejniaka o 61.350 szt. akcji tj do poziomu 832.000 szt. akcji, co stanowi 5,40% ogólnej 
liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 

− 16.08.2007r – 17.08.2007r. – zwiększenie ilości posiadanych akcji przez Pana Adama 
Bezę o 28 238 szt akcji tj do poziomu 128 238 szt, co stanowi 0,83% ogólnej liczby 
głosów na WZA i tak sam udział w kapitale zakładowym spółki 

− 21.08.2007r i 28.08.2007r. oraz w dniach 01.10 – 02.10.2007r. – zwiększenie ilości 
posiadanych akcji przez Pana Adama Bezę o 21 725 szt akcji tj do poziomu 149 963 szt, 
co stanowi 0,97% ogólnej liczby głosów na WZA i tak sam udział w kapitale zakładowym 
spółki 

 
b) stan na 2 października 2007 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 

WZA 
/ kapitału zakładowego 

Leszek Rejniak 758 000 4,92% 

Adam Beza 100.000 0,65% 

Jacek Zatryb 7.300 0,05% 

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 

WZA 
/ kapitału zakładowego 

Leszek Rejniak 832 000 szt 5,40% 

Adam Beza 149 963 szt 0,97% 

Jacek Zatryb 7.300 szt 0,05% 
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W dniu 4 października 2007 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu rejonowego 
Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS z dnia 28 września br. w 
sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Enitenta z tytułu konwersji wierzytelności na 
akcje serii D dokonanej w ramach zawarcia układu. Po dokonaniu rejestracji podwyŜszony 
kapitał zakładowy emitenta dzieli się na 19 200 916 szt akcji zwykłych na okaziciela. W 
związku z tym na podstawie w/w postanowienia została dokonana korekta procentowego 
udziału w ogólnej licznie głosów na WZA i udziału w kapitale zakładowym spółki, 
poszczególnych akcjonariuszy: 
 
− po przeliczeniu – Pan Leszek Rejniak – posiada 832 000 szt akcji co stanowi 4,33% 

ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym 
− po przeliczeniu – Pan Adam Beza posiada 149 963 szt akcji co stanowi 0,78% ogólnej 

liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki 
− po przeliczeniu – Pan Jacek Zatryb posiada 7 300 szt akcji co stanowi 0,04% ogólnej 

liczby głosów na WZA i taki sam udział w kapitale zakładowym spółki 
− Pan Mariusz Jabłoński posiada 11 036 akcji (przydzielone w wyniku konwersji 

wierzytelności na akcje) co stanowi 0,06% ogólnej liczby głosów na WZA i taki sam 
udział w kapitale zakładowym spółki 

 
c) stan na dzień 4 października 2007 roku, po otrzymaniu postanowienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) stan na dzień 2 listopada 2007 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 

WZA 
/ kapitału zakładowego 

Leszek Rejniak 832 000 szt 4,33 

Adam Beza 149 963 szt 0,78 

Jacek Zatryb 7.300 szt 0,04 

Mariusz Jabłoński 11 036 szt 0,06 

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Stan akcji  
% ogólnej liczbie głosów na 

WZA 
/ kapitału zakładowego 

Leszek Rejniak 832 000 szt 4,33 

Adam Beza 149 963 szt 0,78 

Jacek Zatryb 7.300 szt 0,04 

Mariusz Jabłoński 11 036 szt 0,06 
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7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem: 
 
Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu 
nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych 
materiałów, w ogólnej kwocie 1 041 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe: 
a) postępowania układowe, w kwocie 493 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: 

- INSTAL Poznań S.A. – wartość przedmiotu układu 80 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania – czerwiec 2002r., 
podwyŜszenie wartości w lutym 2003 r. 

- Mostostal Zabrze - Zakład MontaŜowo -Produkcyjny „Kędzierzyn” Sp. z o.o. wartość 
przedmiotu układu 6 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania – marzec 2003 r. 

- MAXER S.A. – wartość przedmiotu układu 243 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania – kwiecień 2005r. 

- ENPOL Sp. z o.o. – wartość przedmiotu układu 58 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania – marzec 2006r. 

- STORMM S.A. Warszawa – wartość przedmiotu układu 106 tys. zł.,  
data wszczęcia postępowania – styczeń 2005r. 

Spółka przypuszcza, Ŝe odzyska 60% wierzytelności, mimo to na wierzytelności objęte 
układem zostały utworzone odpisy aktualizujące w  wysokości niespłaconych 
wierzytelności. 
 

b) postępowania upadłościowe w kwocie 538 tys. zł., w tym największe wierzytelności to: 
- Przedsiębiorstwo Górnictwa i Modernizacji Przemysłu BUDEX Częstochowa wartość 

przedmiotu postępowania  42 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania grudzień 1994r. 

- Przedsiębiorstwo Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAX 
Bełchatów 
wartość przedmiotu postępowania 4 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania grudzień 1995r., 

- PPHU UNIMONT Sp. z o.o. Wrocław 
wartość przedmiotu upadłości 264 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania - styczeń 2000r., 

- Fabryka Urządzeń Technicznych ZREMB S.A. Orzesze 
wartość przedmiotu postępowania 3 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania – wrzesień 2000r., 

- ENERGOMONTAś PÓŁNOC Warszawa Sp. z o.o. 
wartość przedmiotu postępowania 49 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania 2004r. 

- STOMEX Sp. z o.o. Gdynia 
wartość przedmiotu postępowania 121 tys. zł.,  
data wszczęcia postępowania – marzec 2004r. 

- ELEKTROMONTAś 3 Katowice 
wartość przedmiotu postępowania 16 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania 2004r. 

- PEBEX S.A. Bełchatów 
wartość przedmiotu postępowania 34 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania marzec 2005r. 

- SEBA  Sp. z o.o. Katowice 
wartość przedmiotu upadłości 5 tys. zł., 
data wszczęcia postępowania wrzesień 2005 r. 
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Spółka przypuszcza, Ŝe utraci naleŜne wierzytelności, będące w postępowaniu 
upadłościowym. W związku z powyŜszym  utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie 
spłaconych wierzytelności, objętych upadłością. 
 

c) postępowania sądowe w kwocie 10 tys. zł., w tym: 
- NORD Sp. z o.o. w Gdańsku– wartość przedmiotu pozwu 10 tys. zł., 

data wszczęcia postępowania  kwiecień 2007r. 
Spółka przypuszcza, Ŝe wyegzekwuje wierzytelności będące przedmiotem pozwu, mimo to 
dokonała odpisu aktualizującego do wartości nie spłaconej wierzytelności. 
 
Toczące się postępowania przed sądem dotyczące zobowiązań, obejmują równieŜ złoŜony 
przez byłego pracownika w kwietniu 2007r. pozew do Sądu Pracy – wartość przedmiotu 
pozwu 20 tys. zł. Spółka przypuszcza, Ŝe pozew jest bezzasadny i sprawa zostanie 
umorzona, mimo to spółka utworzyła rezerwę w kwocie 20 tys. zł.  
W stosunku do wierzytelności wobec ZUS w kwocie 1.447 tys. zł. została w dniu 
11.07.2005r. podpisana Umowa o rozłoŜeniu na raty naleŜności z tytułu składek ZUS, okres 
spłaty ratalnej kończy się dnia 15.07.2010r. Zaległości w stosunku do ZUS na 30.09.2007 r. 
wynoszą 820 tys. zł. 
 
 
8. Zawarcie transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 
Spółka nie zawierała w/w transakcji. 
 
 
9. Udzielenie poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji 
 
Na dzień 30 września 2007r. Spółka udzieliła gwarancji na zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania w łącznej wysokości 482 tys. zł w formie weksli oraz udzieliła gwarancji  
bankowych na zabezpieczenie dobrego wykonania umowy w łącznej wysokości 210 tys. zł w 
formie kaucji pienięŜnych.  
Spółka nie udzielała poręczeń kredytu ani poŜyczki. 
 
 
10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki. 
 
W dniu 4 października 2007 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego 
Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 
dnia 28 września 2007 r. dotyczące rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Emitenta o kwotę 760 183,20 zł. z tytułu konwersji wierzytelności na akcje serii D 
dokonanej w ramach zawarcia układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu z dnia 3 lipca 
2007 r. sygn. Akt X GUp-54/07/7. 
Przed rejestracją kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 080 000 zł i dzielił się na 15 400 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. Po dokonaniu rejestracji podwyŜszony kapitał 
zakładowy Emitenta wynosi 3 840 183,20 zł. i dzieli się na 19 200 916 akcji zwykłych na 
okaziciela uprawniających do wykonywania 19 200 916 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 
Jednocześnie Spółka informuje, iŜ w konsekwencji rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego na podstawie wskazanego wyŜej postanowienia z dnia 28 września br 
dokonano następujących przeksięgowań: 
- zmniejszenie wysokości zobowiązań o kwotę 9 502 tys. zł. 
- zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 9 502 tys. zł, w tym: 760 tys. zł. stanowi 
podwyŜszenie kapitału zakładowego, natomiast kwota 8 742 tys. zł zasiliła kapitał 
zapasowy Spółki z tytułu agio 
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Podana wyŜej wysokość zasilenia kapitału zapasowego zostanie pomniejszona o koszty 
emisji, które na dzień dzisiejszy nadal są aktywowane z uwagi na nie zakończone działania 
związane z dopuszczeniem do publicznego obrotu tych akcji. 
 
 
11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w 

perspektywie kolejnego kwartału.  
 
Spółka nie zauwaŜyła istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. 
 
 
12. Informacja o dokonanym badaniu lub przeglądzie przez podmiot uprawniony do 

badania sprawozdań finansowych. 
 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
 
Katowice 2 listopada 2007 rok 
 
 
 
 
 

Mariusz Jabłoński 
 

Prezes Zarządu 
 
 

Tomasz Michalik     Rafał Mańka 
 

Członek Zarządu            Członek Zarządu 


