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B. POZOSTAŁE INFORMACJE  
 
I.  POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM 
 
W III kwartale roku Spółka nie wniosła �adnej nowej sprawy o odzyskanie nale�no�ci z tytułu 
�wiadczonych usług ani te� w �adnej sprawie nie była stron� pozwan�.   
 
Kontynuowane s� sprawy s�dowe dotycz�ce zarówno odzyskania nale�no�ci jak i o zapłat� 
zobowi�za� z poprzednich kwartałów, które to sprawy opisywane były w poszczególnych raportach 
kwartalnych.  
 
II. AKCJONARIUSZE SPÓŁKI  
 
Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej na dzie� sporz�dzenia raportu za III kwartał 2006r. 
posiadali nast�puj�ce ilo�ci akcji: 
 
  

Liczba akcji 
szt. 

Zmiana 
(-) spadek,  (+) wzrost,              

(*) brak zmian 
ZARZ�D   

1. Lech Tomasz Tomkowski 70.661 * 
2. Jan Mike   2.340 * 
3. Marian Ber - - 

Razem ZARZ�D 73.001 (-) 
   

RADA NADZORCZA   
1. Piotr Robak  * 
2. Urszula Malinowska 8.521 * 
3. Agnieszka Lesiak - * 
4. Edward Tyrna - * 
5. Piotr Kubisiak - * 
Razem RADA NADZORCZA 8.521 * 

* spadek ilo�ci akcji posiadanych przez Członków Zarz�du wynika ze zmiany w składzie Zarz�du. 
 
III. INFORMACJE O ZNACZNYCH PAKIETACH AKCJI 
 
Najwi�kszym akcjonariuszem w III kwartale 2006 r. był nadal NFI Jupiter S.A., posiadaj�cy na 
dzie� sporz�dzenia raportu 1.040.473 sztuk akcji zwykłych oraz tak� sam� ilo�� głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Stanowi to 46,9 % kapitału zakładowego i 26,2 % ogólnej liczby głosów. 
Drugim znacznym akcjonariuszem był Zbigniew Jakubas, który kupił akcje od Energopol-
Warszawa S.A. (Raport bie��cy Spółki nr 23,24,25/2006), posiadaj�cy, wg naszej wiedzy, 508.817 
sztuk akcji  i 1.304.085 ilo�� głosów, co stanowiło 32,8 % głosów oraz 22,9 % kapitału 
zakładowego.  
 
 
IV. SYTUACJA KADROWA I MAJ�TKOWA 
 
�redni stan zatrudnienia w III kwartale wyniósł 263 osoby, przy 256 osobach w III kwartale 2005 r. 
 
Wypracowane �rodki pozwoliły kontynuowa� rozpocz�t� modernizacj� znacznej cz��ci sprz�tu 
oraz odtworzenie parku maszynowego poprzez zakupy kilku maszyn budowlanych. Ponadto Spółka 
jest na etapie ko�cowego wdra�ania zintegrowanego systemu zarz�dzania SIMPLE. 
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V.   Spółka nie zawarła �adnej transakcji z podmiotami powi�zanymi. 
 
VI. Spółka nie udzieliła �adnych por�cze� kredytu lub po�yczki, nie udzieliła gwarancji innemu 
podmiotowi. 
 
VII. Podstawowym czynnikiem, który b�dzie miał wpływ na wyniki Spółki w najbli�szym 
kwartale, tj. IV kwartale 2006 r. jest wynik rozmów i bada� due diligence w Spółce oraz w J.W. 
Construction Holding SA. Transakcja ta  zdecyduje o kierunku rozwoju Spółki. 
Ponadto Spółka obecnie uczestniczy w licznych przetargach publicznych i niepublicznych w celu 
zdobycia portfela robót na rok 2007.  
Coraz wi�kszym zagro�eniem, nie tylko dla Spółki ale i całej bran�y okazuje si� brak 
wystarczaj�cej kadry zarówno mened�erskiej wszystkich szczebli jak i pracowników 
wykwalifikowanych oraz coraz bardziej zauwa�alny brak materiałów budowlanych. Spółka 
podejmuje działania w celu zapobie�enia ww. czynnikom. 
 
VIII. KURSY EUR/PLN   ZA  III   KWARTAŁY 2005  i 2006 r. 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za III kwartał 2006 r.  �rednie kursy NBP 
EUR/PLN 
I  / 2006     31.01.2006      3,8285 
II / 2006 28.02.2006 3,7726 
III/ 2006 31.03.2006 3,9357 
IV/2006 28.04.2006   3,8740  
 V/2006 31.05.2006   3,9472 
VI/2006 30.06.2006   4,0434 
VII/2006 31.07.2006   3,9321 
VIII/2006 31.08.2006   3,9369 
IX/2006 29.09.2006   3,9835 
  ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla III kwartału    3,9171 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za III kwartały 2005 r. �rednie kursy NBP 
EUR/PLN 
I  / 2005     31.01.2005      4,0503 
II / 2005 27.02.2005 3,9119 
III/ 2005 31.03.2005 4,0837 
IV/2005 29.04.2005   4,2756 
V/2005 31.05.2005   4,1212 
VI/2005 30.06.2005   4,0401  
VII/2005 29.07.2005   4,0758 
VIII/2005 31.08.2005   4,0495 
IX/2005 30.09.2005   3,9166 
  ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla III kwartałów    4,0583 
 
Do przelicze� poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku przepływów finansowych  przyj�to 
�redni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 29.09.2006, tj. 3,9835 oraz opublikowany w dniu 
30.09.2005 – 3,9166– dla danych z roku 2005.  Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat 
zastosowano kurs, stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich  kursów NBP  opublikowanych  w 
ostatnich dniach roboczych  poszczególnych miesi�cy trzech kwartałów 2006 - 3,9171 i 2005 – 
4,0583. 


