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B. POZOSTAŁE INFORMACJE  
 
 
 
I.  POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM 
 
W IV kwartale roku Spółka nie wniosła �adnej nowej sprawy przeciw innym spółkom w celu 
odzyskania nale�no�ci oraz nie została w �adnej sprawie pozwana. 
 
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. Do najwi�kszych nadal nale�y sprawa wierzytelno�ci w wysoko�ci 2.345 tys. zł od 
Mostostalu Zabrze Holding (w tym niewymagalne na dzie� sporz�dzania raportu kaucje 
gwarancyjne), zgłoszonych do post�powania upadło�ciowego z mo�liwo�ci� zawarcia układu.              
W pozycji rezerw Spółka zaksi�gowała na koniec IV kwartału cz��� wierzytelno�ci od Mostostal 
Zabrze Holding SA , w zwi�zku z decyzj� Zgromadzenie Wierzycieli zatwierdzaj�cej układ.  S�d 
upadło�ciowy przeło�ył ostateczn� decyzj� o zatwierdzeniu układu do dnia 14 lutego 2006r.  
 
W ostatnich miesi�cach roku ogłosił upadło�� jeden ze znacz�cych partnerów Spółki – Prin� 
Holding SA. Dzi�ki staraniom Spółki udało si� w miesi�cach poprzedzaj�cych odzyska� znaczn� 
cz��� wierzytelno�ci , jednak na pozostał� kwot� Spółka zmuszona została utworzy� rezerwy, 
pomniejszaj�c dodatkowo wypracowany zysk. Warto�� ta nie stanowi jednak 10 % kapitałów 
własnych.  
 
 
 
II. AKCJONARIUSZE SPÓŁKI  
 
Członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej na dzie� sporz�dzenia raportu za IV kwartał 2005r. 
posiadali nast�puj�ce ilo�ci akcji: 
 
 
  

Liczba akcji 
szt. 

Zmiana 
(-) spadek,  (+) wzrost,              

(*) brak zmian 
ZARZ�D   

1. Lech Tomasz Tomkowski 67.341 * 
2. Marian Musialik 68.347 * 
3. Jan Mike -  

Razem ZARZ�D 135.688 * 
   

RADA NADZORCZA   
1. Piotr Robak  * 
2. Urszula Malinowska 8.521 * 
3. Agnieszka Lesiak - * 
4. Edward Tyrna - * 
5. Piotr Kubisiak - * 
Razem RADA NADZORCZA 8.521 * 
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III. INFORMACJE O ZNACZNYCH PAKIETACH AKCJI 
 
Najwi�kszym akcjonariuszem w IV kwartale 2005 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 25,1 % ogólnej liczby głosów. 
Drugim znacznym akcjonariuszem był Energopol-Warszawa S.A., posiadaj�cy, wg naszej wiedzy, 
524.222 sztuk akcji  i 1.319.490 ilo�� głosów, co stanowiło 31,8 % głosów oraz 23,6 % kapitału 
zakładowego.  
 
 
IV. SYTUACJA KADROWA I MAJ�TKOWA 
 
Na koniec grudnia 2005 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 241 osób. 
Zarz�d przewiduje zatrudnianie nowych pracowników produkcyjnych  na potrzeby konkretnych 
kontraktów oraz operatorów maszyn, w zwi�zku z zakupem nowych �rodków w celu zapewnienia 
maksymalnego ich obło�enia. 
 
W IV kwartale Spółka dokonała modernizacji maj�tku, zarówno maszyn i urz�dze�                           
jak i nieruchomo�ci, w tym głównie przy ul. Niweckiej w Sosnowcu oraz dokonała zakupów 
�rodków trwałych. Ł�czna warto�� nakładów inwestycyjnych w IV kwartale wyniosła  1.092 tys. zł. 
Wszystkie te działania słu�� zwi�kszeniu konkurencyjno�ci Spółki i dostosowania jej maj�tku do 
bie��cej sytuacji rynkowej. 
 
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. I kwartale 2006 s� warunki atmosferyczne. Przedłu�aj�ca si� zima nie miała do tej pory 
wpływu na realizacj� kontraktu rozbiórkowego Cementowni w Strzelcach Opolskich, natomiast 
ograniczyła lub uniemo�liwiła realizacj� pozostałych kontraktów, m.in. budowa drogi dla Gminy 
�arów. 
 
VIII. KURSY EUR/PLN   za rok 2005. 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych �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 
X/2005 31.10.2005   3,9893 
XI/2005 30.11.2005   3,9053 
XII/2005 30.12.2005   3,8598 
     ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla IV kwartałów    4,0232 
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Do przelicze� poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku przepływów finansowych  przyj�to 
�redni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.12.2005, tj. 3,8598.  Do poszczególnych 
pozycji rachunku zysków i strat zastosowano kurs, stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich  
kursów NBP  opublikowanych  w ostatnich dniach roboczych  poszczególnych miesi�cy czterech  
kwartałów , tj. 4,0232.  
 
 


