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B. POZOSTAŁE INFORMACJE  
 
I.  POST�POWANIA TOCZ�CE SI� PRZED S�DEM 
 
W I-ym kwartale br. roku Spółka wniosła 10 pozwów o odzyskanie nale�no�ci z tytułu 
�wiadczonych usług, odsetek za opó�nienie płatno�ci i innych o ł�cznej warto�ci 2 162 tys. PLN, 
natomiast w �adnej sprawie Spółka 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 I-szy kwartał 2007 r. 
posiadali nast�puj�ce ilo�ci akcji: 
 
 
  

Liczba akcji 
szt. 

Zmiana 
(-) spadek,  (+) wzrost,              

(*) brak zmian 
ZARZ�D   

1. Lech Tomasz Tomkowski 57 541 - 12 371 
2. Jan Mike   2.340 + 20 
3. Marian Ber - - 
4. Bogumił Marek - - 11 863 

Razem ZARZ�D 59 881 - 24574 
   

RADA NADZORCZA   
1. Piotr Robak  * 
2. Urszula Malinowska 8.521 * 
3. Agnieszka Lesiak - * 
4. Roman Kobyli�ski - * 
5. Artur Leszczy�ski   
6. Ryszard Matkowski   
Razem RADA NADZORCZA 8.521 * 

 
III. INFORMACJE O ZNACZN�CYCH PAKIETACH AKCJI 
 
Najwi�kszym akcjonariuszem w I-ym kwartale 2007r. był nadal NFI Jupiter S.A., posiadaj�cy na 
dzie� 31 marca 2007r., 682.500 sztuk akcji zwykłych oraz tak� sam� ilo�� głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Stanowi to 30,7 % kapitału zakładowego i 29,3 % ogólnej liczby głosów. 
Drugim znacz�cym akcjonariuszem był Pan Zbigniew Jakubas, posiadaj�cy według naszej wiedzy, 
508.517 sztuk akcji zwykłych i 508.517 ilo�� głosów na WZ, co stanowiło 21,8 % głosów oraz  
22,9 % kapitału zakładowego.  
 
IV. SYTUACJA KADROWA I MAJ�TKOWA 
 
	redni stan zatrudnienia w I-ym kwartale 2007r. wyniósł 271 osób, przy 237 osobach w I-ym 
kwartale 2006r. 
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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 oraz  nie udzieliła gwarancji 
innemu podmiotowi. 
 
VII. Podstawowym czynnikiem, który b�dzie miał wpływ na wyniki Spółki w najbli�szym 
kwartale, tj. II-im kwartale 2007r. jest wykorzystanie przez Spółk� szansy na dalsze zwi�kszenia 
przychodów, w zwi�zku z pozyskanymi zleceniami, w tym finansowanymi ze �rodków unijnych 
oraz z tytułu przeprowadzonej emisji akcji, której celem b�dzie zakup maszyn i specjalistycznego 
sprz�tu, gruntów, rozwój działalno�ci deweloperskiej oraz zasilenie kapitału obrotowego.   
Nadal powa�nym zagro�eniem, nie tylko dla Spółki ale i całej bran�y pozostaje brak wystarczaj�cej 
kadry zarówno mened�erskiej wszystkich szczebli jak i pracowników wykwalifikowanych oraz 
coraz bardziej zauwa�alne niedobory materiałów budowlanych. Spółka podejmuje działania maj�ce 
na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu ww. czynników na wyniki Spółki. 
 
 
 
VIII. KURSY PLN / EUR  ZA  I-szy KWARTAŁ 2006 i 2007r. 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za I-szy kwartał 2006r. �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 
  ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla I-go kwartału   3,8456 
 
U�yte do przelicze� wybranych danych finansowych za I-szy kwartały 2007r. �rednie kursy NBP 
EUR/PLN 
 
I/2007     31.01.2007  3,9320 
II/2007           28.02.2007  3,9175 
III/2007     30.03.2007  3,8695 
   ----------- 
�redni kurs EUR/PLN dla I-go kwartału 3,9063 
 
Do przelicze� poszczególnych pozycji bilansowych i rachunku przepływów finansowych przyj�to 
�redni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.03.2007, tj. 3,8695 oraz opublikowany w dniu 
31.03.2006 – 3,9357 dla danych z roku 2006. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat 
zastosowano kurs, stanowi�cy �redni� arytmetyczn� �rednich kursów NBP opublikowanych w 
ostatnich dniach roboczych I-go kwartału 2007r. - 3,9063 i 2006 – 3,8456. 
 


