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ORAZ WPROWADZENIEM  
DO OBROTU NA RYNKU 
REGULOWANYM  
AKCJI SERII A, B I C  
ORAZ PRAW  
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NTT SYSTEM S.A.

Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 
11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda 
Spółki NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie SA wprowadza się 347 900 akcji serii A i 44 009 350 akcji serii B, 
nie więcej niż 11 042 750 akcji serii C oraz nie więcej niż 11 042 750 praw 
do akcji serii C.

Cena maksymalna Akcji Oferowanych została ustalona na 5 złotych.

Dniem otwarcia Publicznej Oferty jest 16 marca 2007 r.
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 16 marca 2007 r. 
do 21 marca 2007 r.
Dniem zamknięcia Publicznej Oferty jest 21 marca 2007 r.
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta 
do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty.

Oferujący:

Dom Maklerski IDMSA
Mały Rynek 7, 31-041 Kraków

Data zatwierdzenia: 2.03.2007 r.
PROSPEKT ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NIE PÓŹNIEJ NIŻ 
NA 6 DNI ROBOCZYCH PRZED DNIEM ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI AKCJI SERII C W FOR-
MIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONACH EMITENTA – WWW.NTT.COM.PL ORAZ OFERUJĄ-
CEGO – WWW.IDMSA.PL. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZONA JEDYNIE NA 
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PRO-
SPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PRO-
SPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 
ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPO-
LITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE 
PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY 
WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB 
SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERE-
NIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 
PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY 
ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICH-
KOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY 
BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI INNYCH PAŃSTW, 
KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wyso-
kim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziało-
wym oraz z ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim 
Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w roz-
dziale „Czynniki ryzyka”
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OSTRZEŻENIE
Podsumowanie stanowi wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja dotycząca inwestycji w papiery wartościowe Emitenta powinna być op-
arta na informacjach zawartych w całości Prospektu Emisyjnego. W przypadku wystąpienia do sądu z powództwem odnoszącym się do treści Prospektu 
Emisyjnego Inwestor wnoszący powództwo ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed 
sądem. Zgodnie z art. 23 pkt 4 Ustawy o Ofercie Publicznej osoby sporządzające dokument podsumowujący lub podsumowanie będące częścią Prospektu 
Emisyjnego sporządzonego w formie dokumentu jednolitego, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrzą-
dzoną, gdy dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Prospektu Emisyjnego.

1. INFORMACJE O EMITENCIE
Firma: NTT System Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: 04-351 Warszawa, ul. Osowska 84

Numer telefonu: (+48 22) 610 51 61; 610 10 36; 610 97 67; 610 00 95

Numer telefaksu: (+48 22) 610 39 58

e-mail: sekretariat@ntt.pl

Adres internetowy: www.ntt.com.pl

2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ DORADCY I BIEGLI REWIDENCI

2.1. Zarząd
W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
• Tadeusz Kurek  – Prezes Zarządu
• Jacek Kozubowski  –  Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Kurek  –  Wiceprezes Zarządu
• Witold Markiewicz  –  Wiceprezes Zarządu 

2.2. Doradcy
Podmiotem oferującym papiery wartościowe Emitenta jest Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie.
Doradcą fi nansowym Emitenta jest Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie.
Doradcą prawnym Emitenta jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski z siedzibą w Warszawie.

2.3. Biegli Rewidenci
Badanie sprawozdań fi nansowych NTT System S.A. za rok obrotowy 2005 oraz I półrocze 2006, jak również sprawozdań fi nansowych Podmiotu 
Przejętego NTT System Sp. z o.o. za lata 2003-2005 przeprowadził REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisany na li-
stę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 101.

3. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM

3.1. Statystyka oferty
Na podstawie Prospektu oferowanych jest 11 042 750 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda.
Akcje Serii C oferowane są w dwóch transzach:
• w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  – 8 000 000 akcji
• w ramach Transzy Otwartej    – 3 042 750 akcji

Do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań planuje się wprowadzić:
• 347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• 44 009 350 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• nie więcej niż 11 042 750 praw do Akcji Serii C
• nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda
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3.2. Harmonogram oferty

Planowany termin procesu budowania księgi popytu - 
Składanie Deklaracji Nabycia:

od 12 marca 2007 r. do 14 marca 2007 r., 
do godziny 14.00

Podanie ceny emisyjnej Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane

Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych: 16 marca 2007 r.

Zakończenie subskrypcji Akcji Oferowanych: 21 marca 2007 r.
Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane zosta-
nie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zosta-
nie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku zmiany terminu „book-building” – z uwagi 
na możliwość znaczącego wpływu na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, 
nie później niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba 
Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może 
być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
W przypadku wydłużenia terminów zapisów zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwier-
dzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 
Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić wyłącznie w terminie ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu przydziału 
Akcji Oferowanych stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed terminem przydziału Akcji 
Oferowanych.

4. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH; PRZYCZYNY OFERTY 
I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 

4.1. Wybrane dane fi nansowe
Historyczne informacje fi nansowe zawarte w Prospekcie obejmują okresy obrotowe od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. dla NTT System S.A. oraz 
w układzie porównawczym roczne sprawozdania fi nansowe za lata 2003-2005 Spółki Przejętej NTT System Sp. z o.o. oraz śródroczne dane fi nanso-
we za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. i od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. Emitenta oraz porównawczo za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. 
dla Podmiotu Przejętego NTT System Sp. z o.o. 

Tabela 1. Wybrane dane fi nansowe za lata obrotowe

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.
31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów (tys. zł) 16 348 470 610 401 486 397 437

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (tys. zł) 27 39 833 23 547 26 367

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł) 2 15 284 1 302 5 131

EBIT (wynik operacyjny) (tys. zł) 2 14 505 678 4 499

Wynik na działalności gospodarczej (tys. zł) 12 8 790 3 662 2 772

Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 8 790 3 662 2 772

Wynik fi nansowy netto (tys. zł) 10 7 022 3 029 1 236

Aktywa razem (tys. zł) 4 858 197 357 101 193 109 800

Zobowiązania razem (tys. zł) 4 326 162 036 73 321 82 198

Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) - 146 - -

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 4 326 161 890 73 321 82 198

Rezerwy na zobowiązania (tys. zł) - 3 663 2 264 4 158

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 532 31 658 25 608 23 198

Kapitał zakładowy (tys. zł) 522 383 383 330

Liczba akcji (szt.) 347 900 - - -
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Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.
31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,03 - - -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,03 - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (zł) - - - -

Źródło: Spółka

Tabela 2. Śródroczne dane fi nansowe

Wyszczególnienie j.m. NTT System S.A.
30.06.2006

NTT System S.A.
30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów (tys. zł) 23 643 815 144 399

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (tys. zł) 1 354 19 7 724

EBITDA(wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł) -119 5 -649

EBIT (wynik operacyjny) (tys. zł) -170 5 - 935

Wynik na działalności gospodarczej (tys. zł) 55 14 - 3 676

Zysk (strata) brutto (tys. zł) 55 14 - 3 676

Wynik fi nansowy netto (tys. zł) 113 11 - 3 676

Aktywa razem (tys. zł) 131 726 534 66 956

Zobowiązania razem (tys. zł) 65 067  - 43 024

Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 106 - -

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 62 244 1 43 904

Rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 2 717 - 1 120

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 66 659 533 21 932
Kapitał zakładowy (tys. zł) 66 536 522 383

Źródłem fi nansowania Emitenta, podobnie jak i Spółki Przejętej, był w przeważającej części kapitał obcy, z czego gros kapitałów obcych stanowiły 
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Na dzień 30 czerwca 2006 r. kredyty obrotowe Emitenta stanowiły ok. 30% zobowiązań 
krótkoterminowych.
W strukturze pasywów Emitenta na dzień 30.06.2006 r. kapitały własne stanowiły 50,6%, z kolei kapitały obce stanowiły 49,4% (w tym zobowiąza-
nia krótkoterminowe 47,3%) pasywów ogółem.

4.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych
Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii C wyniosą maksymalnie 48 mln PLN netto, przy założeniu maksymalnej ceny emisyjnej 5,0 zł. Środki z emisji 
Akcji Serii C Spółka przeznaczy na realizację strategii rozwoju oraz środki obrotowe. Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Akcji Serii C na:

• Budowę nowego zakładu produkcyjnego – 10-11 mln PLN
• Wdrożenie nowego systemu CRM – 0,5-1,0 mln PLN
• Utworzenie centrum szkoleniowego – 0,5-1,5 mln PLN
• Rozbudowę centrum serwisowego – 0,5 mln PLN
• Budowę centrum logistycznego – 20 mln PLN
• Zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów – 1,0 mln PLN
• Środki obrotowe netto – 13 mln PLN

Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w latach 2007-2008 wyniesie 32,5-35,0 mln PLN, a pozostała część w wysokości 13 mln PLN 
zostanie przeznaczona na środki obrotowe. W sytuacji, gdy wpływy z emisji Akcji Serii C nie pokryją zapotrzebowania na kapitał, brakujące środki 
Emitent sfi nansuje kredytem lub wypracowaną nadwyżką fi nansową.

Do momentu wykorzystania środków z emisji akcji serii C pozyskane środki będą inwestowane w formie lokat bankowych, bonów skarbowych, 
obligacji państwowych lub komercyjnych dłużnych papierów wartościowych z gwarancją wykupu lub też będą wykorzystane do zmniejszenia 
krótkoterminowego zadłużenia w rachunku bieżącym.
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4.3. Czynniki ryzyka

4.3.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

• Ryzyko kursowe
• Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców
• Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców
• Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
• Ryzyko związane z zapasami i należnościami
• Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym
• Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
• Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
• Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii
• Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami
• Ryzyko związane z dokonaną kompensatą rozrachunków z jednym z kontrahentów

4.3.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

• Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na wyniki Emitenta
• Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
• Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów
• Ryzyko wynikające z konsolidacji branży

4.3.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

• Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C
• Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów na akcje
• Ryzyko związane z prawami do Akcji Serii C
• Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym zakresie
• Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym
• Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym
• Ryzyko wstrzymania oferty publicznej Akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 
• Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 

5.1. Historia i rozwój Emitenta
29 czerwca 2004 r. założenie Spółki NTT Nowy System S.A. 
28 października 2004 r.  rejestracja NTT Nowy System S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęcie działalności operacyjnej Spółki
24 kwietnia 2006 r.   podjęcie decyzji o połączeniu ze spółką NTT System Sp. z o.o. – podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku informa-

tycznym, o znanej marce oraz długoletniej historii
31 maja 2006 r.  nabycie udziałów w IT Commerce Sp. z o.o. (75%) 
8 czerwca 2006 r.  rejestracja połączenia Emitenta z NTT System Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiany nazwy 

na NTT System S.A.
Lipiec 2006 r.  wprowadzenie na rynek notebooków pod własną marką CORRINO 

Od dnia połączenia datuje się dynamiczny rozwój Emitenta w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz podzespołów. 
Historia Podmiotu Przejętego jako uzupełniająca do historii Emitenta została przedstawiona w Dokumencie Rejestracyjnym pkt 5.1.6.

5.2. Ogólny zarys działalności Emitenta
NTT System S.A. prowadzi działalność na rynku producentów i dystrybutorów sprzętu informatycznego, zwłaszcza komputerów, podzespołów 
i peryferii komputerowych. 
Produkowane przez Emitenta komputery stacjonarne, serwery i notebooki mają szerokie spektrum konfi guracji i wykorzystują najnowocześniejsze 
technologie informatyczne. Emitent produkuje sprzęt zarówno pod własną marką, jak i pod markami zleconymi przez klientów. Oferta dystrybucyjna 
Emitenta uzupełnia ofertę handlową o podzespoły i peryferia komputerowe oraz rozszerza ofertę produktową o tzw. elektronikę użytkową. 
Oferta asortymentowa NTT System składa się z kilkudziesięciu pozycji, które można podzielić na pięć głównych grup:

• komputery stacjonarne 
• serwery 
• notebooki
• urządzenia peryferyjne
• akcesoria i części komputerowe
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Najistotniejszymi grupami asortymentowymi Emitenta, które charakteryzują się stale rosnącym udziałem w sprzedaży, są komputery stacjonarne 
oraz serwery. 
Emitent, przejmując NTT System Sp. z o.o., stał się największym krajowym sprzedawcą komputerów stacjonarnych i sprzętu informatycznego. 
Udział NTT System Sp. z o.o. w rynku sprzedaży komputerów wzrósł z 6,8% w roku 2004 do 7,9% w 2005. 

6. WYNIKI EMITENTA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY 
Wybrane dane fi nansowe Emitenta za następujące okresy: od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.; od 28.10.2004 do 31.12.2005 r., oraz jako dane uzupeł-
niające dane fi nansowe NTT System Sp. z o.o. jako Podmiotu Przejętego za okresy: od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.; od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.; 
od 01.01.2003 do 31.12.2003 r., pochodzą ze zbadanych sprawozdań fi nansowych.

W tabeli zaprezentowano ponadto dane fi nansowe pro forma, na które składa się rachunek zysków i strat NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. 
do 30.06.2006 r. oraz Spółka NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2006 r. do 07.06.2006 r. (do dnia przejęcia przez NTT System S.A.), z wyłączeniem 
wzajemnych transakcji obydwu podmiotów. Dane pro forma podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Tabela 3. Podstawowe wyniki fi nansowe NTT (w tys. zł)

Wyszczególnienie
NTT System S.A. 

PRO FORMA* 

30.06.2006

NTT System S.A.

30.06.2006

NTT System S.A.

2005

NTT System Sp. 
z o.o.

2005

NTT System Sp. 
z o.o.

2004

NTT System Sp. 
z o.o.

2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 236 707 23 643 16 348 470 610 401 486 397 437

Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów 218 477 22 289 16 321 430 777 377 939 371 070

Zysk brutto ze sprzedaży 18 232 1 354 27 39 833 23 547 26 367

Koszty sprzedaży 14 118 1 510 - 25 154 24 682 20 956

Zysk ze sprzedaży 3 066 -279 2 12 535 -2 812 3 972

Pozostałe przychody operacyjne 3 285 686 - 6 722 7 032 8 278

Pozostałe koszty operacyjne 2 892 577 - 4 752 3 542 7 751

Zysk z działalności operacyjnej 3 458 -170 2 14 505 678 4 499

Przychody fi nansowe 2 372 695 10 1 013 4 115 1 300

Koszty fi nansowe 1 050 470 - 6 728 1 131 3 027

Zysk brutto 4 780 55 12 8 790 3 662 2 772

Zysk netto 3 559 113 10 7 022 3 029 1 236

*  Dane pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i z uwagi na swój charakter dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym 
nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji fi nansowej ani wyników Emitenta. 

Źródło: Spółka

Prezentowane w tabeli wyniki fi nansowe NTT System Sp. z o.o. za pełne lata obrotowe świadczą o dynamicznym rozwoju i dużym potencjale Spółki 
Przejętej, które przekładają się od momentu połączenia, tj. od dnia 8 czerwca 2006 r., na działalność Emitenta. Wyniki pro forma za I półrocze 2006 
pokazują, iż połączone spółki posiadają znaczący potencjał do wzrostów i pozwalają szacować wynik fi nansowy bieżącego roku (nie uwzględnia-
jący wypracowanego przez NTT System Sp. z o.o. zysku netto) na wyższym poziomie niż osiągnięty w roku 2005 przez Podmiot Przejęty. Dalszy 
dynamiczny wzrost przychodów i zysków jest przewidywany w roku 2007.

Tabela 4. Prognozy wyników i wyniki szacunkowe Emitenta

Wybrane elementy rachunku zysków i strat NTT System S.A.
2007 (Prognoza)

NTT System Sp. z o.o. 
i NTT System S.A.

2006 (Szacunek) *

NTT System Sp. z o.o. 
2005

Przychody ze sprzedaży 670 000 527 000 470 610

Zysk brutto ze sprzedaży 53 000 40 500 39 833

Zysk z działalności operacyjnej 19 000 7 500 15 137

Zysk brutto 18 500 10 790 9 422

Zysk netto 14 600 8 090 7 534

* Dane szacunkowe uwzględniają przejęcie w dniu 8.06.2006 r. NTT System Sp. z o.o.
Źródło: Spółka
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7. BADANIA I ROZWÓJ
Emitent, działający w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych, w okresie ostatnich 2 lat prowadził działania mające na celu poszuki-
wanie nowych procesów, urządzeń produkcyjnych, programów lub ich unowocześnienie. Działania rozwojowe prowadzone przez Emitenta mają 
na celu utrzymanie wysokiego standardu usług i produktów oraz zachowanie wysokiej pozycji rynkowej.
W okresie ostatnich 2 lat Emitent w kooperacji z Podmiotem Przejętym prowadził następujące prace rozwojowe:

• Projektowanie platform serwerowych dla potrzeb rynku SMB – Small Medium Business.
• Projektowanie platform serwerowych wykorzystujących technologie Intel® Active Management i Intel Virtualization.
• Modyfi kacja i adaptacja platform serwerowych NTT do zastosowań SMS – Server Managament Software.
• Testowanie i modyfi kacja serwerów NTT na zgodność z oprogramowaniem Microsoft.
• Projektowanie linii komputerów desktop wykorzystujących technologię Intel® v-PRO™ Technology.
• Projektowanie platform terminalowych i testowanie na zgodność z protokołami wymaganymi przez klientów, adaptacja istniejącego oprogra-

mowania do wymagań klientów.
• Modyfi kacja i adaptacja oprogramowania (CoM – Corporate on line Managament) dla zastosowania w komputerach NTT.
• Testowanie i modyfi kacja komputerów NTT na zgodność z oprogramowaniem Microsoft. 
• Obniżanie głośności komputerów – testowanie różnych konfi guracji i optymalizacja redukcji głośności, uzyskiwanie certyfi katów zgodnych 

z normami.
• Optymalizacja wydajności komputerów – testowanie przy pomocy Benchmarków.

8. TENDENCJE
Emitent kontynuuje działalność Podmiotu Przejętego, utrzymując trend wzrostowy w produkcji i sprzedaży. W okresie od daty zakończenia ostat-
niego roku obrotowego do daty Dokumentu Rejestracyjnego nie wystąpiły żadne istotne tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosz-
tach i cenach sprzedaży Spółki, które byłyby inne niż tendencje wynikające z przejęcia NTT System Sp. z o.o.

9. INFORMACJE O DYREKTORACH, OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ 
PRACOWNIKACH

9.1. Zarząd
Zarząd działa zgodnie z art. 368 KSH oraz Statutem Spółki. Składa się on z jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważnionych 
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu 
jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
Obecnie w skład Zarządu Emitenta wchodzą:

• Tadeusz Kurek  – Prezes Zarządu
• Jacek Kozubowski  – Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Kurek  – Wiceprezes Zarządu
• Witold Markiewicz  – Wiceprezes Zarządu 

9.2. Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza działa zgodnie z art. 382 KSH, składa się z czterech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, 
z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu do siedmiu członków, 
w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres dwuletniej 
kadencji.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
• Jerzy Rey  – Przewodniczący Rady
• Davinder Singh Loomba  – Wiceprzewodniczący Rady
• Janina Szepietowska – Członek Rady
• Małgorzata Przepiórzyńska  – Członek Rady
• Przemysław Gadomski  – Członek Rady
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9.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla
Osobami zarządzającymi wyższego szczebla o istotnym znaczeniu dla Emitenta są:

• Dyrektor Handlowy  – Wojciech Kublin
• Dyrektor Finansowy  – Krzysztof Porębski

9.4. Pracownicy
W dniu zatwierdzenia Prospektu łączne zatrudnienie Emitenta wynosiło 312 osób, w tym 226 osób było zatrudnionych na umowę o pracę, a 86 
osób – na umowę-zlecenie.

10. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE ORAZ TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI
W dniu zatwierdzenia Prospektu struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

Tadeusz Kurek posiada 13 234 500 szt. akcji stanowiących 29,84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
13 234 500 głosów na WZA

Davinder Singh Loomba posiada 13 234 500 szt. akcji stanowiących 29,84% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
13 234 500 głosów na WZA

Andrzej Kurek posiada 10 007 355 szt. akcji stanowiących 22,56% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
10 007 355 głosów na WZA

Małgorzata Przepiórzyńska 
i Andrzej Rymuza *

posiada 2 288 625 szt. akcji stanowiących 5,16 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
2 288 625 głosów na WZA

Andrzej Rymuza** posiada 2 288 625 szt. akcji stanowiących 5,16 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
2 288 625 głosów na WZA

Pozostali posiadają 3 303 645 szt. akcji stanowiących 7,44 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonania 
3 303 645 głosów na WZA

Źródło: Spółka
* Akcje są współwłasnością łączną małżonków M. Przepiórzyńskiej i A. Rymuzy. Prawa z akcji są wykonywane przez M. Przepiórzyńską osobiście.
** A. Rymuza posiada wykazane w tabeli akcje Emitenta w swoim majątku osobistym.

Pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 nie występowały żadne istotne transakcje. 
Wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi, które zawarto w okresie objętym historycznymi danymi fi nansowymi oraz do zatwier-
dzenia Prospektu, zostały ujawnione w pkt 19 Dokumentu Rejestracyjnego.

11. INFORMACJE FINANSOWE

11.1. Sprawozdania fi nansowe
Wybrane dane fi nansowe Emitenta za następujące okresy: od 01.01.2006 do 30.06.2006 r.; od 28.10.2004 do 31.12.2005 r., oraz jako dane uzupeł-
niające dane fi nansowe NTT System Sp. z o.o. jako Podmiotu Przejętego za okresy: od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.; od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.; 
od 01.01.2003 do 31.12.2003 r., pochodzą ze zbadanych sprawozdań fi nansowych.

11.2. Informacje o znaczących zmianach
Od zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego opublikowanego w Prospekcie, tj. od 30 czerwca 2006 r., nie wystąpiły żadne znaczące zmia-
ny w sytuacji fi nansowej i ekonomicznej oraz pozycji handlowej Emitenta i Grupy Kapitałowej.

12. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU

12.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie do objęcia 11 042 750 sztuk Akcji Serii C o wartości nominalnej 1,5 zł (słownie: jeden złoty 
i pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje Serii C oferowane będą:

• w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych  – 8 000 000 akcji
• w ramach Transzy Otwartej  – 3 042 750 akcji
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Do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań planuje się wprowadzić:
• 347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• 44 009 350 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• nie więcej niż 11 042 750 praw do Akcji Serii C
• nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-
building”.

W wyniku tych działań powstanie „księga popytu” na Akcje Oferowane. Będzie ona wykorzystana przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Osoby, które wezmą udział w procesie „book-building”, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o któ-
rych mowa w Prospekcie.

Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 5 zł za sztukę. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu 
„book-building” i przekazana do KNF oraz publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 
56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Akcji.

Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building”, wynosi od 3,5 do 5 zł za akcję.

12.2. Rozwodnienie
Tabela 5. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji Serii C*

Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału głosów na WZA

Akcje serii A 347 900 347 900 0,63%
Akcje serii B 44 009 350 44 009 350 79,44%
Akcje serii C 11 042 750 11 042 750 19,9,%

Ogółem 55 400 000 55 400 000 100,0%

* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane Akcje Serii C.

12.3. Koszty emisji
Spółka szacuje, że łączne koszty związane z emisją Akcji Serii C, przy założeniu maksymalnej wartości oferty na poziomie 55 mln zł, obciążą Spółkę 
i wyniosą ok. 7 mln PLN. Na koszty te składają się koszty związane z przygotowaniem i drukiem prospektu emisyjnego, koszty doradców Spółki, 
opłaty administracyjne związane z Ofertą Publiczną, koszty promocji Oferty Publicznej oraz prowizje z tytułu sprzedaży Akcji Serii C.

13. INFORMACJE DODATKOWE

13.1. Kapitał zakładowy
W dniu zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy wynosi 66 535 875 zł i dzieli się na 44 357 250 szt. akcji zwykłych na okaziciela o wartości no-
minalnej 1,5 zł każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Akcje serii A zostały objęte za wkłady pieniężne, natomiast akcje serii B zostały 
objęte w ramach połączenia z NTT System Sp. z o.o. za udziały.

13.2. Statut
Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika ze wskazanego w Statucie przedmiotu jej działalności. 

13.3. Udostępnione dokumenty i informacje
Przez cały okres obowiązywania Prospektu Emisyjnego w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 można zapoznawać się z następu-
jącymi dokumentami lub ich kopiami w formie papierowej:

• Statut Emitenta;
• historyczne informacje fi nansowe Emitenta za rok obrotowy (28.10.2004-31.12.2005), poprzedzający publikację Prospektu Emisyjnego oraz 

śródroczne informacje fi nansowe za I półrocze 2006 r.;
• historyczne informacje fi nansowe Podmiotu Przejętego za lata obrotowe 2003, 2004, 2005, poprzedzające publikację Prospektu Emisyjnego;
• Odpis KRS.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ Z TYPEM 
PAPIERU WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO EMISJĄ

1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA

1.1. Ryzyko kursowe
U fi rm, które w swojej działalności opierają się na imporcie czy na eksporcie produktów i towarów, występowanie wahań kursów walut wymusza 
wprowadzenie do polityki fi nansowej środków przeciwdziałających i chroniących przed znaczącym negatywnym wpływem niestabilności kursów 
walut obcych w stosunku do złotego. W działalności Emitenta część dostaw pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z importu. Jednocześnie więk-
szość przychodów ze sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym w PLN. Zarząd Emitenta stosuje aktywną politykę niwelowania negatywnych 
skutków wahań kursu walut, m.in. poprzez transakcje terminowe forward. Niemniej wystąpienie negatywnych tendencji w zakresie kursów PLN 
względem innych walut (głównie EUR i USD) może niekorzystnie wpłynąć na wyniki fi nansowe Spółki.

1.2. Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych dostawców
Emitent zaopatruje się bezpośrednio u światowych liderów w produkcji podzespołów i części komputerowych. Oznacza to, iż większość dostaw 
Emitent realizuje od kilkunastu dostawców, wydając na zakupy od każdego z nich od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. 
Dostawy te są realizowane w ramach długoterminowych zamówień. W każdej grupie towarowej Emitent posiada co najmniej dwóch dostawców 
konkurujących ze sobą. Ta zasada pozwala negocjować lepsze ceny i w pełni zabezpiecza przed brakiem podzespołów. Duża konkurencja na rynku 
producentów i dostawców umożliwia, w krótkim czasie, znalezienie nowego partnera w miejsce utraconego. Istnieje więc małe ryzyko zachwiania 
dostaw, co przełożyłoby się na wyniki fi nansowe Emitenta.

1.3. Ryzyko związane z uzależnieniem się od głównych odbiorców
Emitent prowadzi działania mające na celu dywersyfi kację portfela odbiorców, jednakże 10 największych klientów generuje ok. 37% łącznych ob-
rotów Spółki. Istnieje więc ryzyko, iż utrata części klientów z grupy największych odbiorców, w szczególności niektórych sieci handlowych, może 
negatywnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży i osiągane przez Spółkę wyniki fi nansowe. Emitent posiada jednak istotną przewagę, 
gdyż będąc jednocześnie producentem komputerów oraz dystrybutorem sprzętu IT, może spełniać oczekiwania swoich klientów w większym 
zakresie niż fi rmy konkurencyjne.

1.4. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
W działalności Emitenta, podobnie jak i innych podmiotów obecnych na rynku IT, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. W IV kwartale przy-
chody Spółki stanowią ok. 35-40% wartości całej rocznej sprzedaży. Taka struktura przychodów spowodowana jest głównie wpływem zakupów 
sektora publicznego oraz klientów instytucjonalnych, podmioty owe z reguły w IV kwartale wykorzystują środki zarezerwowane na ten cel w swo-
ich rocznych budżetach. Ponadto w grupie klientów indywidualnych wzrasta sprzedaż okolicznościowa komputerów, np. w grudniu, przed świę-
tami Bożego Narodzenia. Wspomniana sezonowość sprzedaży uniemożliwia dokładną ocenę sytuacji fi nansowej Spółki i jej wyników fi nansowych 
w trakcie roku obrotowego (pokrywającego się z rokiem kalendarzowym) oraz utrudnia szacunek wyników za dany rok obrotowy na podstawie 
wyników kwartalnych.

1.5. Ryzyko związane z zapasami i należnościami
Podzespoły komputerowe szybko tracą na wartości, co wynika z dynamicznego rozwoju technologicznego branży IT i wprowadzania przez pro-
ducentów nowocześniejszych produktów. Emitent dokonuje zakupów podzespołów i akcesoriów w dużych partiach, aby skorzystać z efektu skali, 
co pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków dostaw. Istnieje ryzyko, iż cena sprzedaży produktu nie pokryje kosztów produkcji z uwagi 
na znaczący spadek ceny rynkowej użytych do produkcji podzespołów. By zniwelować to ryzyko, Emitent podpisuje z większością dostawców kon-
trakty zawierające klauzulę ‘ochrony ceny’, która zapewnia obniżkę przez producenta ceny dostarczonego towaru, znajdującego się w magazynie 
Emitenta. W celu redukcji ryzyka związanego z potencjalnymi stratami wynikającymi ze spadku cen rynkowych magazynowanych podzespołów 
Emitent stale kontroluje stan zapasów, zwiększa ich rotację oraz uwzględnia to ryzyko przy negocjacjach kontraktów z dostawcami.

Należności Emitenta z tytułu dostaw i usług stanowią około 60% sumy bilansowej, co wynika z charakterystyki kanałów dystrybucji, w których 
Spółka sprzedaje towary i produkty. Emitent redukuje ryzyko związane z należnościami poprzez indywidualne, ustalane dla każdego klienta, limity 
kredytowe wraz z określonymi terminami płatności. Emitent monitoruje spłatę należności poprzez własny Dział Windykacji, który w razie koniecz-
ności podejmuje natychmiastowe działania windykacyjne. Jednocześnie od dnia 01.11.2005 r. Emitent ubezpiecza swoje należności handlowe, co 
znacznie redukuje ryzyko wystąpienia strat – zgodnie z umową ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty 85% kwoty ubezpieczonych wierzy-
telności (15% stanowi udział własny Emitenta w przypadku wystąpienia szkody). Aktualnie około 70% salda należności jest objęte ubezpieczeniem. 
Pomimo działań Emitenta, zmierzających do redukcji ryzyka dotyczącego spłaty należności, nie można wykluczyć ryzyka niewypłacalności niektó-
rych odbiorców, co może negatywnie wpłynąć na osiągane wyniki fi nansowe.
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1.6. Ryzyko związane z procesem inwestycyjnym
Środki pozyskane z emisji akcji Emitent zamierza przeznaczyć na realizację przyjętej strategii, w tym w szczególności na budowę nowego zakładu 
produkcyjnego oraz centrum logistycznego. Celem tych inwestycji jest zwiększenie przychodów ze sprzedaży, poprawienie rentowności oraz osią-
ganych wyników fi nansowych. Realizacja procesu inwestycyjnego wiąże się jednak z szeregiem zagrożeń, w tym z odmową uzyskania pozwoleń 
budowlanych i administracyjnych, opóźnieniem w harmonogramie realizacji inwestycji i niedoszacowaniem nakładów inwestycyjnych. Nie można 
również wykluczyć niższego niż pierwotnie zakładano poziomu efektów i korzyści ekonomicznych, wynikających z realizacji poszczególnych za-
mierzeń inwestycyjnych.

1.7. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Akcjonariusze: Tadeusz Kurek, Andrzej Kurek oraz Davinder Singh Loomba, będą łącznie posiadać, w przy-
padku zbycia wszystkich Oferowanych Akcji, 65,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co pozwoli im zachować zna-
czący wpływ na działalność operacyjną jak również na decyzje strategiczne dotyczące rozwoju Emitenta. Inwestorzy zainteresowani nabyciem 
akcji w Ofercie Publicznej muszą wziąć pod uwagę fakt, iż nadal znaczący wpływ na decyzje operacyjne i strategiczne pozostaną w rękach obec-
nych znaczących akcjonariuszy. 
Dnia 15.12.2006 roku wskazani Akcjonariusze (Tadeusz Kurek, Andrzej Kurek oraz Davinder Singh Loomba) złożyli oświadczenia w sprawie czaso-
wego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., na podstawie których 90% akcji Emitenta posiadanych przez Tadeusza Kurka, Andrzeja 
Kurka oraz Davinder Singh Loomba objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na GPW.

1.8. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Działalność oraz rozwój Emitenta zależą w dużej mierze od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifi kowanych pracowników i kadry zarządzają-
cej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku technologii informatycznych. Dynamiczny rozwój fi rm informatycz-
nych działających na terenie Polski może doprowadzić do wzrostu popytu na wysoce wykwalifi kowaną i doświadczoną kadrę. Istnieje ryzyko, iż 
utrata kluczowych pracowników może w krótkim terminie wpłynąć na spadek efektywności działania Emitenta. Konkurencja wśród pracodawców 
może z kolei przełożyć się na wzrost kosztów zatrudnienia pracowników w Spółce, a co za tym idzie – na osiągane wyniki fi nansowe.

1.9. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych technologii
Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych powoduje konieczność nadążania 
za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone są do dbałości o nowoczesność oferowanych rozwiązań i ciągłe doszkalanie swoich kluczowych kadr 
technicznych/informatycznych.
Emitent, którego działalność w znaczącym stopniu zależy od dynamicznego rozwoju i wdrażania nowych technologii oraz produktów, jest obar-
czony ryzykiem wynikającym z nienadążania za rozwojem rynku w tym zakresie. 
Emitent nieustannie analizuje pojawiające się na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii informatycznych i produktów oraz możliwych 
sposobów ich wykorzystania, a także nawiązuje i utrzymuje relacje handlowe z wiodącymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone są szko-
lenia kadry technicznej Emitenta we wdrażaniu nowych rozwiązań. Emitent dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwiązań 
własnych.

1.10. Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami
Właściwe działanie systemów informatycznych jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. Emitent, 
dostarczając produkty informatyczne do odbiorcy, ponosi ryzyko odpowiedzialności za wyrządzone przez wadliwy produkt szkody, za które nie od-
powiada dostawca podzespołów Emitenta, a które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta. W przypadku wystą-
pienia takiego zdarzenia klient może zgłaszać roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód, co może mieć negatywny wpływ na wyniki 
osiągane przez Emitenta. Wystąpienie takiego ryzyka jest jednak mało prawdopodobne, gdyż to fi rmy integratorskie (których Emitent jest dostawcą) 
ponoszą odpowiedzialność wobec końcowych użytkowników za sprawne działanie systemów informatycznych, a sprawność tych systemów wynika 
głównie z zastosowanego oprogramowania oraz poniesionych nakładów na zabezpieczenie bezawaryjnej pracy całego systemu.

1.11. Ryzyko związane z dokonaną kompensatą rozrachunków z jednym z kontrahentów
W związku z dokonaną kompensatą rozrachunków (zobowiązanie Emitenta powstałe z tytułu zakupu towarów) z AGE Computer Sp. z o.o. w upad-
łości, na kwotę ok. 1,1 mln zł, przed ogłoszeniem upadłości tego kontrahenta i zakwestionowaniem przez Syndyka Masy Upadłościowej kontrahen-
ta dokonanej kompensaty, opisanym w pkt 20.8 Dokumentu Rejestracyjnego, może zaistnieć ryzyko skutecznego zakwestionowania dokonanej 
czynności. Istnieje tym samym możliwość, że posiadane należności zostałyby odzyskane w drodze podziału masy upadłości, co mogłoby skutko-
wać odzyskaniem jedynie ich części. Sytuacja taka mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wyniki fi nansowe przyszłych okresów. Spółka wyraża jednak 
przekonanie, iż dokonane transakcje zostały rozliczone prawidłowo, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych.
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2. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ

2.1. Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na wyniki Emitenta
Sytuacja fi nansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Na wyniki fi nansowe uzyskiwane przez Spółkę mają 
wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom infl acji, stopa bezrobocia oraz wysokość dochodów osobistych ludności, polityka fi skalna i monetarna pań-
stwa, zmiany poziomu konsumpcji. Te czynniki silnie wpływają na poziom zakupów produktów branży IT. Istnieje ryzyko, iż w przypadku pogor-
szenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów polityki go-
spodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Emitenta, realizowane przez niego wyniki fi nansowe mogą ulec osłabieniu.

2.2. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Pewne zagrożenie mogą więc stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego inter-
pretacje. Dotyczy to m.in. uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań dotyczących prawa handlowego, przepisów prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Każda zmiana przepisów może wywołać negatywne skutki dla funkcjonowania Emitenta – spowodować wzrost 
kosztów działalności Emitenta i wpłynąć na jego wyniki fi nansowe oraz powodować trudności w ocenie rezultatów przyszłych zdarzeń czy decyzji. 
Prawo polskie wciąż znajduje się w okresie dostosowawczym, związanym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Związane z tym zmiany 
przepisów prawa mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym także Spółki. Wejście w życie nowych regulacji praw-
nych może wiązać się między innymi z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpreta-
cjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej (w tym podatkowe).

2.3. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów
Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl życia produktu jest na tym rynku 
stosunkowo krótki. Dalsza działalność Spółki zależy w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usłu-
gach najnowszych rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, trzeba prowadzić prace rozwojowe i inwestować 
w nowe produkty.

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, iż produkty oferowane przez Emitenta staną się nieatrakcyjne i nie 
zapewnią Emitentowi wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Ponadto istnieje ryzyko, iż nowe rozwiązania technologiczne, 
nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości będzie pracował Emitent, nie osiągną oczekiwanych parametrów, co miałoby 
negatywny wpływ na zdolność Emitenta do odzyskania poniesionych nakładów.

2.4.  Ryzyko wynikające z konsolidacji branży
Procesy konsolidacyjne w branży informatycznej prowadzą do umocnienia pozycji rynkowej kilku największych podmiotów, co ogranicza możli-
wość rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rynku IT. Najsilniejsze krajowe fi rmy dążą do przejęcia fi rm słabszych, szczególnie z sektora MSP, 
obsługujących niszowe segmenty rynku informatycznego. Dzięki temu największe podmioty poszerzają swoje kompetencje lub uzyskują dostęp 
do nowych grup odbiorców.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

3.1. Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii C
Niedojście do skutku emisji Akcji Serii C może być spowodowane następującymi czynnikami:

• nieobjęciem w terminach określonych w niniejszym Prospekcie Akcji Serii C
• odmową przez sąd rejestrowy zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C
• niezgłoszeniem przez Zarząd Spółki do sądu rejestrowego uchwały o emisji Akcji Serii C w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospek-

tu przez KNF
Efektem tych niekorzystnych zdarzeń może być m.in. czasowe zamrożenie środków fi nansowych i utrata potencjalnych korzyści dla Inwestorów, 
którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez żadnych odsetek czy odszkodowań.

3.2. Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów 
Zgodnie z zapisami Prospektu Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, gdy łączna liczba Akcji Ofe-
rowanych, objętych zapisami, będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych ogółem, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące 
od dnia otwarcia Oferty Publicznej, jak również nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. Rodzi to dla Inwestorów ryzyko zamrożenia 
na ten okres środków fi nansowych wniesionych w formie wpłat na Akcje Oferowane przez Emitenta.
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3.3. Ryzyko związane z prawami do Akcji Serii C
Dopuszczenie Praw do Akcji Serii C wymaga szczegółowych uzgodnień między Emitentem, Oferującym, KDPW i GPW. Zastrzeżenia którejkolwiek ze 
stron mogą skutkować niedopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego, co dla inwestorów może oznaczać utrudnienia w obrocie wtórnym PDA.

Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Serii C posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wyso-
kości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii C. W przypadku nabycia PDA na rynku giełdowym 
po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii C inwestorzy poniosą straty na inwestycji.

3.4. Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym 
zakresie

Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji:

• decyzji KDPW o przyjęciu Akcji Oferowanych do depozytu i nadaniu im kodu
• decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego
• postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji emisji Akcji Serii C
• decyzji Zarządu Giełdy w sprawie wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego

Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji w sprawie wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie albo całkowite prze-
rwanie procesu wprowadzania akcji NTT System S.A. do obrotu giełdowego. Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania 
terminów wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Emitent zamierza ubiegać się o pozyskanie opisywanych decyzji najszybciej, jak to będzie możliwe. 
W tym celu planuje składać do powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich złożenie.

3.5. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku 
regulowanym

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej 
w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 
50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70 lub nie wykonuje 
albo wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z art. 42 ust. 5, w związku z art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, 
nie wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2, lub nie wykonuje 
albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-31 i art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) 
809/2004, KNF może: wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowa-
nym, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację fi nansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 
1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w artykule 157 i 158 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości jednego miliona złotych albo wydać 
decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, albo nałożyć obie te kary łącznie.

Ponadto, zgodnie z artykułem 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi 
jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeń-
stwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres 
nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża 
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie inte-
resów inwestorów. Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do Akcji Emitenta.

Uprawnienia GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd Giełdy może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech miesięcy, a także jeżeli uzna, że 
wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, lub jeżeli emitent naruszy przepisy obowiązujące na GPW. Ponadto w sytuacjach 
określonych w Regulaminie GPW zarząd Giełdy może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego.

Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego:

• jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
• na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
• w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
• w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia § 31 ust. 2 Regulaminu GPW przewiduje poniższe sytuacje, w których Za-
rząd Giełdy może zadecydować o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego:

• jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów 
wartościowych z obrotu giełdowego, 
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• jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW,
• na wniosek emitenta, 
• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 
• jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie fi nansowym,
• wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
• wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Nie ma pewności, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji Oferowanych.

3.6. Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań, jest rozproszenie akcji zapew-
niające płynność obrotu. Zgodnie z rozporządzeniem MF z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek 
ofi cjalnych notowań (Dz. U. Nr 206, poz. 1712), rozproszenie zapewnia płynność obrotu, jeżeli w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie 
więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA, znajduje się: (a) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub (b) co najmniej 500.000 akcji 
spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 euro, wg ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

Istnieje ryzyko, że w przypadku objęcia i przydziału nie wszystkich Akcji Oferowanych, w liczbie, jaka niegwarantuje rozproszenia akcji, zapew-
niającego płynność obrotu na poziomie co najmniej 25% akcji Emitenta objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym 
na GPW, które muszą być w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy ma nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZ, akcje NTT System S.A. 
mogą nie zostać dopuszczone przez Zarząd GPW do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań z powodu braku dostatecznego rozproszenia akcji NTT 
System S.A. lub zostać dopuszczone pod warunkiem zapewnienia przez Emitenta odpowiedniej płynności obrotu akcjami NTT System S.A.

W takiej sytuacji Emitent podejmie wszelkie możliwe działania przewidziane przepisami prawa w celu zapewnienia rozproszenia akcji NTT System 
S.A. gwarantującego płynność obrotu.

3.7. Ryzyko wstrzymania oferty publicznej Akcji albo dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta, a także w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:

• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
• zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub
• opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną.

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów war-
tościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu 
lub na zlecenie Emitenta, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:

• nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
• zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym,
• opublikować, na koszt Emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopusz-

czenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy z treści złożonego do KNF prospektu emisyjnego lub treści 
przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, że:

• oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy 
inwestorów,

• utworzenie Emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy,
• działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, czego skutki pozostają w mocy, lub
• status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.

3.8. Ryzyko związane z wycofaniem lub zawieszeniem oferty publicznej
Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty Akcji Oferowanych. Uchwała o odstąpieniu 
od Oferty może być podjęta wyłącznie przez Walne Zgromadzenie. Emitent może odstąpić od Oferty, jeżeli przeprowadzenie Oferty mogłoby 
stanowić zagrożenie dla interesu Spółki lub byłoby niemożliwe.
W takim wypadku zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu 
do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent nie może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych.
Nie przewiduje się zawieszenia Oferty.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie

1.1.1. Emitent

Firma: NTT System Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: 04-351 Warszawa, ul. Osowska 84

Numer telefonu: (+48 22) 610 51 61; 610 10 36; 610 97 67; 610 00 95

Numer telefaksu: (+48 22) 610 39 58

e-mail: sekretariat@ntt.pl

Adres internetowy: www.ntt.com.pl

Do działania w imieniu Emitenta uprawnieni są:

• Tadeusz Kurek  –  Prezes Zarządu
• Jacek Kozubowski –  Wiceprezes Zarządu
• Andrzej Kurek –  Wiceprezes Zarządu
• Witold Markiewicz –  Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie 
są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Tadeusz Kurek Jacek Kozubowski 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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1.1.2. Oferujący

Firma: DM IDMSA

Siedziba: Kraków

Adres: 31-041 Kraków, Mały Rynek 7

Numer telefonu: (+48 12) 397 06 00

Numer telefaksu: (+48 12) 397 06 01

e-mail: biuro.k@idmsa.pl

Adres internetowy: www.idmsa.pl

Do działania w imieniu Oferującego uprawnieni są:

• Grzegorz Leszczyński −  Prezes Zarządu

• Rafał Abratański −  Wiceprezes Zarządu

• Piotr Derlatka −  Prokurent

• Tadeusz Dariusz Wareluk −  Prokurent

• Ludwik Skonecki −  Prokurent

Dom Maklerski IDMSA brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: w Dokumencie Ofertowym: 5.2-5.4, 6, 10.6, 10.7.

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego IDMSA

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za które jest odpowiedzialna spółka Dom Maklerski IDMSA są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Grzegorz Leszczyński
Prezes Zarządu

Tadeusz Dariusz Wareluk
Prokurent

 



20 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

1.1.3. Doradca Finansowy

Firma: Skyline Investment Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Relaksowa 45, 02-797 Warszawa

Numer telefonu: (+48 22) 649 25 78

Numer telefaksu: (+48 22) 649 25 77

e-mail: konsulting@skyline.com.pl

Adres internetowy: www.skyline.com.pl

Do działania w imieniu Skyline Investment S.A. uprawnieni są:

• Jerzy Rey −  Prezes Zarządu

• Krzysztof Szczygieł −  Wiceprezes Zarządu

• Maciej Rey −  Wiceprezes Zarządu

Skyline Investment S.A. brała udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Dokument Podsumowujący; Część II Czynniki 
Ryzyka w zakresie: 1, 2.1, 2.2-2.4; w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt 5.1.6, 6.1-6.4 i 6.6, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 12.1, 12.2, 19, 24; w Dokumencie Ofertowym: 
3.3 (Doradca Finansowy), 3.4, 8, 9, 10.8.

Oświadczenie osób działających w imieniu Skyline Investment S.A.

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za które jest odpowiedzialna spółka Skyline Investment są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Jerzy Rey
Prezes Zarządu

Krzysztof Szczygieł
Wiceprezes Zarządu

. 
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1.1.4. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Firma: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Gdańsk 

Adres: ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk

Numer telefonu: (+48 58) 558 47 20

Numer telefaksu: (+48 58) 558 47 21

e-mail: rewit@rewi.com.pl

Adres internetowy: www.rewit.com.pl

Do działania w imieniu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. uprawniona jest:

• Lucyna Witek –  Prezes Zarządu

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. brała udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Dokument rejestracyjny: pkt 
13.3, 20.1.2, 20.2.2, 20.6.1. 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 
Prospektu, za które jest odpowiedzialna spółka REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 
i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Lucyna Witek
Prezes Zarządu
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1.1.5. Doradca Prawny

Firma: Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Mokotowska 15 A lok. 17 MILLENIUM HOUSE, 00-640 Warszawa

Numer telefonu: (+48 22) 436 19 67

Numer telefaksu: (+48 22) 436 19 69

e-mail: offi  ce@wierzbowski.com

Adres internetowy: www.mwlegal.pl

Do działania w imieniu Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni uprawnieni są:

• Prof. Marek Wierzbowski −  Radca Prawny
• Marcin Marczuk −  Radca Prawny

Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego: Czynniki Ryzyka w zakresie: 3; 
w Dokumencie Rejestracyjnym: pkt 5.1.1-5.1.5, 6.5, 7, 8, 11,14-18, 20.8, 21-22, 25; w Dokumencie Ofertowym: 4 i 7.

Oświadczenie osób działających w imieniu Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach 
Prospektu, przy których sporządzaniu brał udział Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 
i że w tych częściach nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Prof. Marek Wierzbowski
Radca Prawny

Marcin Marczuk
Radca Prawny
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2. BIEGLI REWIDENCI W OKRESIE OBJĘTYM HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI

2.1. Imiona, nazwiska, adresy i siedziby biegłych rewidentów
Badania sprawozdań fi nansowych NTT System S.A. za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 r. i za okres od 28 października 2004 r. do 31 
grudnia 2005 r., jak również sprawozdań fi nansowych Podmiotu Przejętego – NTT System Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 
r. i od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. przeprowadził następujący podmiot:

Firma: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Siedziba: Gdańsk

Adres: ul. Beniowskiego 5, 80-382 Gdańsk

Telefon: (+48 58) 558 47 20

Faks: (+48 58) 558 47 21

Adres poczty elektronicznej: rewit@rewit.com.pl

Strona internetowa: http://www.rewit.com.pl

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, 
pod numerem 101.

Badanie sprawozdań fi nansowych przeprowadzili:

a) Sprawozdania fi nansowe NTT System S.A. na 30.06.2006 r., sprawozdanie fi nansowe NTT System S.A. na 31.12.2005 r., sprawozdanie fi nanso-
we NTT System Sp. z o.o. na 31.12.2005 r., sprawozdanie fi nansowe NTT System Sp. z o.o. na 31.12.2004 r. – Małgorzata Wojnowska – Biegły 
Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 10265/7564, która w okresie prowadzenia badania sprawozdań fi nansowych 
zatrudniona była w fi rmie audytorskiej REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 5.

b) Sprawozdanie fi nansowe NTT System Sp. z o.o. na 31.12.2003 r. – Krzysztof Porębski – Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów 
pod numerem 10063/7492, który w okresie prowadzenia badania zatrudniony był w fi rmie REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 5.

2.2. Informacje o zmianie biegłego rewidenta 
W okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi Emitenta i Podmiotu Przejętego przez Emitenta biegły rewident ani nie zrezygnował 
z przeprowadzenia badania fi nansowego, ani nie został zwolniony z tego obowiązku. Badanie sprawozdań fi nansowych Emitenta w okresie obję-
tym historycznymi informacjami fi nansowymi było przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE 
Podstawowe dane fi nansowe spółki NTT System S.A. zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wybrane dane fi nansowe spółki NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz spółki NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r., 
31.12.2004 r., 31.12.2004 r.

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.
31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów (tys. zł) 16 348 470 610 401 486 397 437

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (tys. zł) 27 39 833 23 547 26 367

EBITDA(wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł) 2 15 284 1 302 5 131

EBIT (wynik operacyjny) (tys. zł) 2 14 505 678 4 499

Wynik na działalności gospodarczej (tys. zł) 12 8 790 3 662 2 772

Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 8 790 3 662 2 772

Wynik fi nansowy netto (tys. zł) 10 7 022 3 029 1 236

Aktywa razem (tys. zł) 4 858 197 357 101 193 109 800

Zobowiązania razem (tys. zł) 4 326 162 036 73 321 82 198

Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) - 146 - -
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Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.
31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 4 326 161 890 73 321 82 198

Rezerwy na zobowiązania (tys. zł) - 3 663 2 264 4 158

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 532 31 658 25 608 23 198

Kapitał zakładowy (tys. zł) 522 383 383 330

Liczba akcji (szt.) 347 900 - - -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,03 - - -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,03 - - -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -

Tabela 2. Wybrane dane fi nansowe spółki NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. i 30.06.2005 r. oraz spółki NTT System Sp. z o.o. na dzień 
30.06.2005 r.

Wyszczególnienie j.m. NTT System S.A.
30.06.2006

NTT System S.A.
30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tys. zł) 23 643 815 144 399

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (tys. zł) 1 354 19 7 724

EBITDA(wynik operacyjny + amortyzacja) (tys. zł) -119 5 -649

EBIT (wynik operacyjny) (tys. zł) -170 5 - 935

Wynik na działalności gospodarczej (tys. zł) 55 14 - 3 676

Zysk (strata) brutto (tys. zł) 55 14 - 3 676

Wynik fi nansowy netto (tys. zł) 113 11 - 3 676

Aktywa razem (tys. zł) 131 726 534 66 956

Zobowiązania razem (tys. zł) 62 350 - 43 904

Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 106 - - 

Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 62 244 1 43 904

Rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 2 717 - 1 120

Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) 66 659 533 21 932

Kapitał zakładowy (tys. zł) 66 536 522 383

Liczba akcji (szt.) 44 357 250 347 900 -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,019 0,03 -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł) 0,0067 0,03 -

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - -



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 25

Część III – Dokument Rejestracyjny

4. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA I PROWADZONĄ PRZEZ NIEGO 
DZIAŁALNOŚCIĄ

Informacje o czynnikach ryzyka związanych z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, znajdują się w części II punkt 
1 i 2 niniejszego Prospektu.

5. INFORMACJE O EMITENCIE

5.1. Historia i rozwój Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Prawna nazwa Emitenta: NTT System Spółka Akcyjna

Handlowa nazwa Emitenta: NTT System S.A.

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest fi rma NTT System Spółka Akcyjna, określona w § 1 ust. 1 Statutu Emitenta.
Zgodnie z art. 306 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zgodnie z § 1 ust. 2 Statutu Emitent może używać skróconej fi rmy (nazwy) w brzmieniu: 
NTT System S.A.
W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno nazwą w pełnym brzmieniu, jak i używać skróconej nazwy fi rmy.

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (do 31 grudnia 2005 r. XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego), pod numerem 0000220535 KRS, na mocy postanowienia tego sądu z dnia 28 października 2004 roku.

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to czas nieokreślony

Emitent został utworzony na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Anną Niżyńską w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie, w dniu 29 czerwca 2004 roku (Rep. A 2477/2004). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2006 r. została zarejestrowana zmiana nazwy Emitenta, z „NTT Nowy 
System S.A.” na „NTT System S.A.”.

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj 
siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca działalności, jeżeli jest ono 
inne niż siedziba)

Siedziba Warszawa

Forma prawna spółka akcyjna

Ustawodawstwo prawo polskie

Kraj Rzeczpospolita Polska

Adres ul. Osowska 84, 04-351 Warszawa

Telefon + 48 22 / 610 51 61; 610 10 36; 610 97 67; 610 00 95

Fax + 48 22 / 610 39 58

Poczta elektroniczna sekretariat@ntt.pl

Strona internetowa www.ntt.com.pl

5.1.5. Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent

Spółka NTT System Spółka Akcyjna utworzona została na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych 
i działa zgodnie z postanowieniami przedmiotowej ustawy. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na podstawie re-
gulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.
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5.1.6. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

NTT System S.A. działa od 28 października 2004 r. (początkowo pod nazwą NTT Nowy System S.A.). W pierwszym roku istnienia Spółka koncen-
trowała swoją działalność na krajowej dystrybucji podzespołów i peryferiów komputerowych, produkowanych przez światowych liderów branży 
komputerowej. W tym okresie Spółka zasłużyła sobie na miano solidnego partnera, a poza tym nie wystąpiły żadne zdarzenia istotnie wpływające 
na prowadzoną przez nią działalność.
W dotychczasowej, krótkiej historii Emitenta najistotniejszym zdarzeniem w rozwoju działalności gospodarczej było połączenie w czerwcu 2006 r. ze spół-
ką NTT System Sp. z o.o. – podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku informatycznym, o znanej marce oraz długoletniej historii. Z dniem połączenia 
Emitent przejął w całości działalność NTT System Sp. z o.o., zmieniając nazwę na NTT System S.A. Uznano, że dla prawidłowego przedstawienia działalno-
ści Emitenta właściwym jest zaprezentowanie historii Emitenta i uzupełniającej ją historii Spółki Przejętej, czyli NTT System Sp. z o.o.

Początki działalności fi rmy NTT System Sp. z o.o. sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to pod nazwą NTT System Ltd. powstało 
przedsiębiorstwo w Singapurze. W Polsce spółka ta została zarejestrowana w 1989 roku, będąc tym samym jedną z najstarszych fi rm branży IT 
działających w kraju.

Spółka NTT System Sp. z o.o., jak większość fi rm z tego sektora gospodarki na świecie, ma za sobą drogę od etapu „garażowego” do nowoczesnego 
przedsiębiorstwa. Emitent przejął wraz z NTT System Sp. z o.o. sześć regionalnych jednostek handlowych działających w Polsce, centrum montażo-
wo-serwisowe oraz zaplecze logistyczno-magazynowe. Obecnie siedziba NTT System S.A. znajduje się w Warszawie przy ul. Osowskiej, natomiast 
zakład produkcyjny oraz serwis zlokalizowane są w miejscowości Zakręt koło Warszawy. Ponadto Spółka posiada także sześć regionalnych jedno-
stek handlowych w Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku, Rudzie Śląskiej, Lesznie i Wrocławiu. 

Inwestycje NTT System Sp. z o.o., zarówno materialne, jak i organizacyjne, były wynikiem stałego rozwoju spółki, która corocznie zwiększała obroty oraz 
zatrudnienie. Pomimo występujących w gospodarce okresów recesji pierwsze 100 mln zł obrotu przekroczyła w 1997 r. Ponadto nie zanotowała strat 
w żadnym roku swej działalności. NTT System Sp. z o.o., starając się być wiarygodną i solidną w kontaktach ze wszystkimi instytucjami i przedsiębiorstwa-
mi, zapracowała sobie na wizerunek stabilnego, godnego zaufania i współpracy podmiotu, co z kolei zaowocowało umowami i kontraktami z największy-
mi i najlepszymi z dostawców oraz ułatwiło powiększenie rynków zbytu i umacniało więzi z dotychczasowymi odbiorcami.

Od początku swego istnienia NTT System Sp. z o.o. działała i doskonaliła się w jednej dziedzinie – produkcji komputerów, oferowanych pod marką 
NTT lub, w zależności od wymagań klienta, w wersji OEM, oraz dystrybucji podzespołów i peryferii komputerowych, jak również produktów pa-
mięci masowych.

Zdając sobie sprawę, że postrzeganie fi rmy zależy w olbrzymim stopniu od oceny jej wyrobu, spółka NTT System Sp. z o.o. wielką wagę przykładała 
zawsze do jakości produkowanego sprzętu, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz całego systemu kontroli. W 1997 roku spółka uzyska-
ła certyfi kat ISO 9001:1996, który zdobyła jako jedna z pierwszych fi rm branży IT w Polsce. Wdrożono również zintegrowany system zarządzania 
spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:1998, potwierdzony certyfi katem nr IS-108/1/2004, oraz zintegrowany system 
zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005, potwierdzony certyfi katem nr IS-108/2/2006.

W roku 1997 NTT System Sp. z o.o. podjęła współpracę z Offi  ce Center Polska, był to pierwszy kontrakt realizowany w ramach nowego kanału dys-
trybucji poprzez sieci sprzedaży. 
W trakcie swojej działalności NTT System Sp. z o.o. otrzymywała wyróżnienia i nagrody, jak np. „Produkt roku 1998” Offi  ce Depot dla komputera 
NTT, „Największy eksporter wśród fi rm informatycznych” w 1998 roku czy zaszczytny, honorowy tytuł „Firma roku 2002” przyznany przez Compu-
terworld Polska.

Istotnym dla rozwoju NTT System Sp. z o.o. wydarzeniem było uruchomienie w sierpniu 2002 r. pilotażowego programu sprzedaży „on-line”, 
wprowadzonego do oferty spółki 3 lata później oraz utworzenie w 2003 r. Działu Zamówień Publicznych w Krakowie. W lipcu 2003 r. rozpoczęto 
produkcję notebooków Hyundai, w lipcu 2006 r. wprowadzono na rynek notebooki pod własną marką Corrino.

Dnia 8 czerwca 2006 r. zostało zarejestrowane połączenie Emitenta z NTT System Sp. z o.o. 
Połączenie obu spółek miało swoje uzasadnienie zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej, jak i prawnej.

• Wymiar ekonomiczny. Głównym celem łączących się spółek było stworzenie mocniejszej, spójniejszej ekonomicznie organizacji o znaczącej 
pozycji na rynku teleinformatycznym w Polsce. Dążeniem połączonych spółek było wprowadzenie swoich papierów wartościowych do obro-
tu, aby pozyskać z rynku publicznego znaczące środki fi nansowe niezbędne do dalszego rozwoju. Ponadto, ze względu na fakt, iż właściciela-
mi obu podmiotów były te same osoby fi zyczne, a spółki te posiadały podobny profi l działalności oraz tę samą lokalizację, synergia pozwoliła 
na osiągnięcie wymiernych skutków biznesowych w postaci dywersyfi kacji przychodów, zmniejszenia kosztów w procesie zarządzania oraz 
sprawozdawczości.

• Wymiar organizacyjny. Jak już wcześniej wspomniano, obie spółki miały tę samą strukturę właścicielską oraz posiadały tę samą lokalizację. 
Połączenie obu podmiotów pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie spójną organizacją.

• Wymiar prawny. Kolejnym czynnikiem uzasadniającym połączenie była wyższość formy prawnej jako spółki akcyjnej nad spółką z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Powszechnie uznaje się, iż większym zaufaniem klientów, partnerów handlowych oraz biznesowych i innych cieszą się 
przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółki akcyjnej.

W wyniku połączenia obu spółek powstał silny podmiot prowadzony pod fi rmą NTT System S.A., którego marka zapewnia znaczącą pozycję 
na rynku teleinformatycznym w Polsce.
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Kalendarium wydarzeń 
1989 – Rejestracja NTT System sp. z o.o. w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Hetmańskiej. 
1992 – Zmiana siedziby fi rmy w Warszawie – przeniesienie na ul. Osowską.
1994 – Rozpoczęcie współpracy z fi rmą INTEL. 
1996 – Zakup działki w miejscowości Zakręt; Otwarcie Firmowego Punktu Sprzedaży w Bydgoszczy.
1997 – Wdrożenie systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:1996, potwierdzone uzyskaniem certyfi katu 

PCBC nr 112/1/97; Otwarcie fi rmowych Punktów Sprzedaży w Białymstoku, w Rudzie Śląskiej i we Wrocławiu.
1998 – Utworzenie NTT System Transport Sp. z o.o.; Otwarcie Firmowego Punktu Sprzedaży w Lesznie.
2000 – Uruchomienie zakładu produkcji w miejscowości Zakręt. 
2001 – Nawiązanie współpracy z fi rmą AMD; Oddanie do użytku pierwszej hali magazynowej w Zakręcie – część I.
2002 – Oddanie do użytku pierwszego zaplecza magazynowego w Zakręcie – część I; Rozpoczęcie współpracy z fi rmą Gigabyte. 
2003 – Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy PN EN 9001:2001, potwierdzone uzyskaniem certyfi katu PCBC.
2004 – Utworzenie spółki UAB NTT System w Wilnie – NTT System Sp. z o.o. posiadała 25% akcji; Otwarcie Firmowego Punktu Sprzedaży w Nowym Sączu.
2004 – Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:1998, 

potwierdzone uzyskaniem certyfi katu PCBC.
2004 – Powołanie spółki NTT Nowy System S.A. i rejestracja w KRS.
2005 – Utworzenie NTT System Montaż Sp. z o.o.; Uruchomienie sprzedaży on-line i sprzedaży komputerów do UE; Zamknięcie Firmowego Punktu 

Sprzedaży w Nowym Sączu; Oddanie do użytku dobudowanego budynku w miejscowości Zakręt, przeznaczonego dla działu księgowości, 
archiwum i pomieszczeń socjalnych.

2006 – Nabycie udziałów w fi rmie WEBTRADECENTER – przez NTT System Sp. z o.o.; Nabycie udziałów w IT Commerce Sp. z o.o. przez NTT System S.A.
2006 – Połączenie NTT Nowy System S.A. z NTT System Sp. z o.o. z jednoczesną zmianą nazwy na NTT System S.A.

5.2. Inwestycje

5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi danymi fi nansowymi 
do daty dokumentu rejestracyjnego

Emitent w okresie 2 lat działalności nie dokonywał żadnych istotnych inwestycji rzeczowych. 
Jednakże po połączeniu ze spółką NTT System Sp. z o.o. Emitent kontynuuje wszystkie prowadzone i planowane inwestycje tego podmiotu, który 
w okresie ostatnich 3 lat obrotowych inwestował głównie na terenie nieruchomości w miejscowości Zakręt, gdzie prowadzona jest działalność 
produkcyjna i część działalności administracyjnej.
Główne inwestycje przedstawiono poniżej.

Rok Inwestycje w środki trwałe Nakłady
tys. zł

Inwestycje NTT System S.A.

2006 • zakup niezabudowanej działki o powierzchni 1 922 m2 w miejscowości Zakręt w związku z planowaną 
rozbudową istniejącego na sąsiedniej działce budynku biurowo-produkcyjnego i magazynu Emitenta

200,0

• budowa wiaty magazynowej w miejscowości Zakręt 320,6

• adaptacja obiektu w Krakowie na potrzeby działalności gospodarczej 77,1

• nakłady związane z planowaną rozbudową 13,5

Inwestycje NTT System Sp. z o.o.

2005 • zakończono budowę budynku biurowo–socjalno-magazynowego w miejscowości Zakręt 476,8

• nabycie gruntu w Bielsku-Białej 212,9

2004 • w miejscowości Zakręt zakończono inwestycje polegające na budowie budynku magazynowo-biurowego 
i montażu obiektów inżynieryjnych (transformator, rozdzielnia napięcia, instalacja ppoż, system kontroli 
dostępu itp.)

517,5

• zakończenie rozbudowy obiektu w Rudzie Śląskiej 1,3

• adaptacja pomieszczeń w obcym obiekcie w Lesznie na potrzeby prowadzenia oddziału terenowego 56,9

2003 • zakończenie budowy obiektu w miejscowości Zakręt, na który składają się obiekty inżynieryjne (drogi do-
jazdowe, kanalizacja, studnia głębinowa, przyłącza wodociągowe, linie SN napowietrzne, teleinformatycz-
ne), budynek produkcyjno-magazynowy oraz dwie hale, w których znajduje się magazyn.

30,5

• nakłady na przygotowanie inwestycji – budynku magazynowo-biurowego 25,5

• rozbudowa i modernizacja obiektu w Rudzie Śląskiej 45,2

W okresie działalności zarówno Emitent, jak i Podmiot Przejęty inwestowały w podmioty prawne poprzez ich tworzenie, przejęcie lub zakup udzia-
łów, co przedstawiono poniżej.
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Rok Inwestycje kapitałowe Nakłady
tys. zł

Inwestycje NTT System S.A.

2006 • nabycie 225 udziałów w spółce IT Commerce Sp. z o.o. 15

• podwyższenie wartości udziałów WebTradeCenter Sp. z o.o.1) 36

• objęcie nowych 112 udziałów WebTradeCenter Sp. z o.o.2) 113

Inwestycje NTT System Sp. z o.o.

2005 • założenie NTT System Montaż Sp. z o.o. 50

• nabycie 1 629 udziałów WebTradeCenter Sp. z o.o. 1

• nabycie 1 629 udziałów WebTradeCenter Sp. z o.o. 3) 0

2004 • współtworzenie UAB NTT System Baltija z siedzibą na Litwie 3

2003 • nabycie udziałów w NTT Centrum Serwisowe Pamięci Masowych Sp. z o.o.4) 50

1998 • współtworzenie TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV na Białorusi 152

1993 • założenie NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji 163

1) 2) Podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 4 października 2006 r. i 9 stycznia 2007 r. nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
3)  Spółka zakupiła przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziły między innymi udziały w Spółce WebTradeCenter Sp. z o.o. Udziały te ze względu na słabą kon-

dycję Spółki zostały wycenione na symboliczną złotówkę.
4)  Udziały w Spółce zostały w 2004 r. zbyte. 
5)  W dniu 10 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał nieprawomocne 

postanowienie o wykreślenie NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XIII KRS 422/07/869). NTT System Trans-
port Sp. z o.o. w likwidacji zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców po uprawomocnieniu się ww. postanowienia.

Tabela 3. Nakłady na inwestycje

Wyszczególnienie 
NTT System 

S.A.
30.06.2006

NTT System 
S.A.*
2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Inwestycje w aktywa trwałe, w tym: 87,1 - 1 381,1 1 428,0 622,2
- wartości niematerialne i prawne - - 114,9 167,9 46,6

- grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania - - 212,9 - -

- budynki i lokale - - 497,1 117,6 45,0

- urządzenia techniczne i maszyny 23,6 - 5,3 395,8 151,8

- środki transportu - - 356,7 171,5 92,5

- pozostałe środki trwałe 7,4 - 194,2 133,5 214,7

- środki trwałe w budowie 56,1 - - 441,7 71,6

Inwestycje w aktywa fi nansowe 15,1 - - 3,4 50,0

Razem inwestycje 102,2 - 1 381,1 1 431,4 672,2

* okres sprawozdawczy od 28.10.2004 do 31.12.2005 r.
Źródło: Spółka

Wszystkie dotychczasowe inwestycje były fi nansowane ze środków własnych.

5.2.2. Obecnie prowadzone inwestycje Emitenta
Emitent kontynuuje inwestycje rozpoczęte w I półroczu 2006 przez NTT System Sp. z o.o., największą z nich jest budowa wiaty magazynowej 
w miejscowości Zakręt. Dotychczas na ten cel poniesiono koszty w wysokości 210,9 tys. zł, co stanowi 68% wartości inwestycji.
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5.2.3. Główne inwestycje Emitenta w przyszłości

Tabela 4. Główne inwestycje w latach 2007-2008

Wyszczególnienie Data planowanego 
zakończenia

Planowane łączne koszty 
do poniesienia

I etap strategii

Budowa nowego zakładu produkcyjnego Grudzień 2007 10-11 mln PLN

Wdrożenie nowego systemu CRM Grudzień 2007 0,5-1,0 mln PLN

Utworzenie centrum szkoleniowego Grudzień 2007 0,5-1,5 mln PLN

Rozbudowa centrum serwisowego Grudzień 2007 0,5 mln PLN

II etap strategii

Budowa centrum logistycznego Grudzień 2008 20 mln PLN

Wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania komputerów Grudzień 2008 1,0 mln PLN

RAZEM 32,5-35,0 mln PLN

Źródło: Spółka

Realizacja strategii Emitenta wymaga zrealizowania kilku kluczowych inwestycji, które Spółka planuje przeprowadzić dwuetapowo

I etap realizacji strategii:
• Budowa nowego zakładu produkcyjnego – Emitent planuje budowę nowej montowni komputerów stacjonarnych o wydajności 400 tys. szt. 

rocznie, z możliwością modułowej rozbudowy w przyszłości do wydajności 1,28 mln szt. komputerów rocznie; obiekt powstanie na terenie 
obecnego zakładu produkcyjnego w miejscowości Zakręt; zakład jest projektowany tak, aby istniała możliwość montowania nie tylko kom-
puterów stacjonarnych, ale również komputerów przenośnych, serwerów, terminali oraz elektroniki użytkowej (odtwarzacze MP3, telefony 
komórkowe, palmtopy itp.); po zakończeniu budowy całość produkcji zostanie przeniesiona z obecnego zakładu do nowego, a w miejsce 
obecnej produkcji zostaną przeniesione biura i serwis z siedziby w Warszawie.

 Budowa zakładu nie tylko zwiększy potencjał produkcyjny Emitenta, ale również umożliwi produkcję innych rodzajów komputerów i elektro-
niki użytkowej, przełoży się na redukcję kosztów jednostkowych produkcji, znacznie zmniejszy liczbę wadliwych produktów. Jest niezbędna 
do uruchomienia centrum logistycznego oraz zautomatyzowania sposobu składania zamówień.

• Wdrożenie nowego systemu CRM – celem wdrożenia systemu customer relation managment (w skrócie CRM) jest budowa relacji z klientami 
korporacyjnymi, rządowymi oraz detalicznymi; najpierw zostanie wdrożony moduł do obsługi klientów korporacyjnych i rządowych, a na-
stępnie moduł do obsługi klientów detalicznych.

• Utworzenie centrum szkoleniowego – główną rolą centrum będzie edukacja obecnych i potencjalnych klientów (szkolenia, seminaria, spotka-
nia branżowe), prezentowanie nowych produktów i rozwiązań oraz pośrednio budowanie wizerunku na rynku (również poprzez angażowanie 
w system szkoleń dostawców, którzy będą współfi nansować te szkolenia). Oczekiwanym efektem realizacji tej inwestycji będzie skokowe 
zwiększenie sprzedaży serwerów i terminali.

• Rozbudowa centrum serwisowego – realizacja tej inwestycji umożliwi prowadzenie serwisu on-site (czyli serwisowanie sprzętu u klienta). Aby 
maksymalnie skrócić czas reakcji (od zgłoszenia do przyjazdu) oraz zredukować koszty obsługi, centra serwisowe będą rozproszone po jed-
nostkach regionalnych Emitenta; celem inwestycji jest usprawnienie obsługi.

II etap realizacji strategii:
• Budowa centrum logistycznego – umożliwi Emitentowi zmianę sposobu prowadzenia działalności; planowane miejsce inwestycji to Zakręt, 

teren obecnego zakładu produkcyjnego; obecnie Emitent szacuje zapotrzebowanie na poszczególne podzespoły niezbędne do produkcji 
i dystrybucji (płyty główne, procesory, dyski twarde, monitory, pamięci, obudowy itp.), następnie kupuje je w ilościach hurtowych od dystry-
butorów lub bezpośrednio od producentów, montuje komputery i szuka ich nabywców poprzez wszystkie obsługiwane kanały dystrybucji 
– taki model oznacza potrzebę zaangażowania dużych środków obrotowych oraz ryzyko operacyjne związane ze spadkiem cen podzespo-
łów.

 Docelowy model biznesu – po oddaniu do użytku centrum logistycznego – to odpłatny wynajem powierzchni magazynowej dystrybutorom/
producentom podzespołów, którzy utworzą własne magazyny, zaś składowane w nich własne towary przeznaczą pod wyłączne potrzeby NTT 
(dystrybutorzy/producenci będą odpowiadali za zarządzanie stanami magazynów, w tym za zatowarowanie, dostawy, zwroty, planowanie, 
ryzyko dotyczące utraty wartości rynkowej itp., a Emitent na bieżąco będzie pobierał dostępny w ich magazynach towar według cennika 
z bieżącego dnia).

 Uruchomienie centrum logistycznego wyeliminuje ryzyko związane ze spadkiem ceny podzespołów, obniży koszty obsługi zakupów podze-
społów oraz obniży zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy.
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• Wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania komputerów – zwieńczeniem budowy nowego zakładu oraz centrum logistycznego 
będzie wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania komputerów (konfi gurator); specjalne oprogramowanie będzie udostępnione 
przez Emitenta kwalifi kowanym klientom w Polsce i za granicą i umożliwi im składanie zamówień on-line; system będzie obsługiwany jedno-
cześnie przez dostawców i odbiorców – dostawcy będą na bieżąco wpisywać do systemu informacje o podzespołach składowanych w cen-
trum logistycznym (parametry techniczne, ilość, cena itp.), a klienci będą mogli zamówić dowolne konfi guracje komputerów z podzespołów 
aktualnie znajdujących się w magazynach centrum logistycznego.

Wdrożenie tego systemu przełoży się na zwiększenie konkurencyjności Emitenta poprzez pełną elastyczność w konfi guracji komputerów 
przez klientów, a także na redukcję kosztów, eliminację błędów przy składaniu i przyjmowaniu zamówień oraz na skrócenie czasu realizacji 
zamówień.

Obecnie Emitent prowadzi prace przygotowawcze do rozpoczęcia wyżej wymienionych inwestycji, przez co organy Emitenta nie podjęły w stosunku 
do tych inwestycji jakichkolwiek wiążących zobowiązań; stopień zaawansowania prac przygotowawczych planowanych inwestycji jest następujący:

• Spółka zakupiła teren pod budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum logistycznego (13.11.2006 r.), koszt ten nie został ujęty 
w planowanych kosztach, które obejmują wyłącznie koszt postawienia budynku oraz jego wyposażenia.

• Aktualnie Spółka pracuje nad projektem budynku nowego zakładu produkcyjnego oraz jest w trakcie załatwiania wszystkich koniecznych 
decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę).

• Trwają również prace przygotowawcze do rozpoczęcia pozostałych planowanych inwestycji (najbardziej zaawansowane są prace w ramach 
wdrażania nowego systemu CRM).

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI

6.1. Działalność podstawowa 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności Emitenta

NTT System S.A. prowadzi działalność na rynku producentów i dystrybutorów sprzętu informatycznego, zwłaszcza komputerów, podzespołów 
i peryferii komputerowych. 
Produkowane przez Emitenta komputery stacjonarne, serwery i notebooki mają szerokie spektrum konfi guracji i wykorzystują najnowocześ-
niejsze technologie informatyczne. Emitent produkuje sprzęt zarówno pod własną marką, jak i pod markami zleconymi przez klientów. Oferta 
dystrybucyjna Emitenta uzupełnia ofertę handlową o podzespoły i peryferia komputerowe oraz rozszerza ofertę produktową o tzw. elektronikę 
użytkową.

Produkcja
Emitent wraz z przejęciem NTT System Sp. z o.o. przejął specjalizację w produkcji komputerów stacjonarnych, serwerów oraz notebooków. Dzia-
łalność produkcyjna jest prowadzona w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Zakręt, wydajność projektowa wynosi 125 tys. szt. komputerów 
rocznie.

Produkcja komputerów stanowi złożony proces integrujący różnorodne, zaawansowane technologie w obszarach informatyki, elektroniki i robo-
tyki, automatyki oraz logistyki.
Proces technologiczny składa się z następujących elementów:

• Przygotowanie do produkcji
• Dział handlowy Emitenta przyjmuje zamówienia od klientów i wprowadza je do systemu; na podstawie danych w systemie planowana 

jest produkcja z podziałem na partie (każda partia ma ustaloną i niepowtarzalną listę elementów).
• Magazyn – otrzymuje dane partii (lista materiałów wraz z ilością) z zaplanowaną datą rozpoczęcia produkcji; magazyn przygotowuje 

materiały i dostarcza je do linii produkcyjnej; przed rozpoczęciem produkcji danej partii odbywa się montaż wzorcowego komputera, 
następnie instalowane jest w nim oprogramowanie oraz przeprowadza się jego test; zawartość dysku twardego wzorcowego komputera 
jest następnie kopiowana na dyski produkcyjne, a do każdej obudowy komputera doklejana jest etykieta z numerem seryjnym.

• Materiały do produkcji – przed produkcją danej partii podzespoły konieczne do produkcji są transportowane i rozmieszczane na linii 
produkcyjnej.

• Proces produkcyjny
• Pierwszy etap produkcji polega na sprawdzeniu, czy materiały dla danej partii zostały dostarczone z magazynu; aktywacja danej partii 

do produkcji oznacza przeniesienie jej na listę aktywnej produkcji.
• Kolejny etap produkcji to montaż elementów na płycie głównej, czyli procesora wraz z wentylatorem, pamięci RAM oraz kart (grafi ka, 

muzyka itp. – o ile nie są zintegrowane z płytą główną).
• Montaż całego komputera odbywa się na kolejnym stanowisku, na którym operator umieszcza poszczególne elementy w obudowie, 

podłącza kable do panelu czołowego oraz kable zasilające, a następnie umieszcza kable taśmowe w obudowie.
• Komputer po zmontowaniu trafi a do stacji testującej. Test każdego komputera rozpoczyna się od sprawdzenia numerów identyfi kacyj-

nych podzespołów. Następnie komputer jest podłączany do systemu testującego – wynikiem testu jest komunikat prawidłowego działa-
nia lub komunikat usterki z podaniem kodu błędu.
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• W przypadku wykrycia usterki w trakcie testu komputer przesyłany jest do stacji napraw. Operator po odczytaniu danych identyfi kacyj-
nych uzyskuje instrukcję naprawy, listę elementów oraz kod błędu. Po naprawie komputer trafi a ponownie do stacji testującej.

• Kontrola jakości oraz podłączenie kabli testowych.
• Ostatnim etapem procesu produkcji jest pakowanie. Operator zakłada panele boczne i umieszcza komputer w opakowaniu. Kolejni ope-

ratorzy pakują akcesoria (myszy, klawiatury itp.), instrukcje oraz płyty CD. Kolejnym krokiem pakowania jest odczytanie danych identyfi -
kacyjnych celem wydruku karty katalogowej, gwarancyjnej oraz etykiety, po czym na kolejnym stanowisku komputer wraz z akcesoriami 
i dokumentacją jest pakowany do kartonowego pudełka, na które nakleja się etykietę.

Emitent do czasu połączenia z NTT System Sp. z o.o. nie prowadził działalności produkcyjnej, dane dotyczące pełnej oferty asortymentowej zapre-
zentowano również dla Podmiotu Przejętego NTT System Sp. z o.o. Dla zobrazowania skali działalności produkcyjnej przejętej wraz z Podmiotem 
Przejętym strukturę produkcji zaprezentowano dla NTT System Sp. z o.o.

Działalność produkcyjna Emitenta skupia się przede wszystkim na produkcji komputerów stacjonarnych. W 2003 roku wielkość produkcji wyniosła 
ponad 61 tys. sztuk, w roku 2004 – ponad 91 tys. sztuk (48% wzrostu w stosunku do 2003 r.), a w roku 2005 – już prawie 129 tys. sztuk (41% wzrostu 
w stosunku do roku 2004). 

W roku 2005 Emitent rozpoczął na dużą skalę produkcję serwerów, która wzrosła z około 100 sztuk rocznie w latach ubiegłych do 2 290 sztuk 
w roku 2005, co reprezentuje 4% wartości produkcji.

Równie dynamiczny wzrost produkcji dotyczy notebooków – ich produkcja wzrosła z 1,7 tys. sztuk w roku 2003 do 3,3 tys. sztuk w 2004 r. oraz 5,3 
tys. w roku 2005. Mimo tak dynamicznego wzrostu udział notebooków w łącznej wartości produkcji wynosi około 8%.

Zarząd Emitenta upatruje przyczyn utrzymania dynamicznego wzrostu produkcji w konsekwentnej realizacji strategii rozwoju (w tym w budowie 
nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum logistycznego).

Tabela 5. Struktura produkcji (szt.)

Asortyment
NTT System 

S.A.
30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Komputery stacjonarne 2 367 - 128 918 91 377 61 617

Serwery 42 - 2 290 76 97

Notebooki 463 - 5 314 3 293 1 705

Źródło: Spółka

Tabela 6. Struktura produkcji (w tys. zł)

Asortyment
NTT System 

S.A.
30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Komputery stacjonarne 3 387 - 154 063 103 712 86 173

Serwery 207 - 8 039 843 356

Notebooki 984 - 15 009 15 988 3 521

Źródło: Spółka

Sprzedaż
Oferta handlowa Emitenta składa się z kilkudziesięciu pozycji o różnorodnych parametrach technicznych, które można podzielić na następujące 
grupy:

• komputery stacjonarne 
• serwery
• notebooki
• urządzenia peryferyjne
• akcesoria i części komputerowe

W związku z faktem, iż Emitent do chwili połączenia z NTT System Sp. z o.o. nie prowadził działalności handlowej na dużą skalę, dane dotyczące 
pełnej oferty asortymentowej zaprezentowano również dla Podmiotu Przejętego.
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Tabela 7. Struktura sprzedaży (w tys. zł)

Asortyment
NTT System 

S.A.
30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Komputery stacjonarne 3 362 - 153 065 103 412 86 035
Serwery 207 - 8 039 843 356
Notebooki 948 - 15 009 15 988 3 521
Urządzenia peryferyjne, w tym: 5 159 6 406 107 792 84 884 87 520
Monitory 4 440 6 406 80 838 67 704 75 948
Drukarki 371 - 18 524 13 525 11 334
Odtwarzacze MP3 224 - 4 132 504 122

Rzutniki i projektory 124 - 4 298 3 151 116
Akcesoria, podzespoły i części, w tym: 10 644 9 942 151 158 141 992 142 449
Procesory 4 230 7 455 58 890 56 521 57 285
Płyty główne 3 223 734 26 219 19 177 18 939
Karty grafi czne 1 673 161 25 365 24 011 17 497

Pamięci RAM 925 893 17 001 10 656 5 731
Dyski twarde 593 537 14 647 20 148 25 260
Napędy CD i DVD - 162 9 036 11 479 17 737
Usługi 132 - 2 892 3 943 3 230
Towary inne 3 191 -  32 655  50 425  74 327 
Razem 23 643 16 348  470 610  401 487  397 437 

* okres sprawozdawczy od 28.10.2004 do 31.12.2005
Źródło: Spółka 

Rysunek 1. Struktura sprzedaży NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r.

Urządzenia
peryferyjne

22,9%

Towary inne 6,9%

Akcesoria, podzespoły 
i części 32,1%

Usługi 0,6%

Notebooki 3,2%

Serwery 1,7%

Komputery stacjonarne 
uniwersalne 32,5%

Źródło: Spółka 

Po przejęciu spółki NTT System Sp. z o.o. najistotniejszymi pozycjami asortymentowymi Emitenta, które charakteryzują się stale rosnącym udzia-
łem w sprzedaży, są komputery stacjonarne oraz serwery; udział tej pozycji wzrósł z 21,7% wartości sprzedaży w roku 2003 do 40,5% w I półroczu 
2006 roku. Według opinii Zarządu wdrażana obecnie strategia oraz wynikające z niej nakłady inwestycyjne przełożą się na utrzymanie tego trendu 
w przyszłości.

Udział wartości sprzedaży notebooków od roku 2004 mieści się w przedziale 3-4%. Emitent nie rozwija sprzedaży w tym segmencie z uwagi na ni-
ską rentowność sprzedaży oraz ryzyko operacyjne związane ze spadającymi cenami. Sytuacja ta wynika z charakterystyki produkcji notebooków, 
w której, w odróżnieniu od produkcji komputerów stacjonarnych, brakuje systemu unifi kacji. Powoduje to, iż na sprzedaży notebooków można za-
robić, jeśli sprzedaje się je w milionach sztuk (ze względu na bardzo duże koszty stałe), co jest osiągalne jedynie dla światowych potentatów w tym 
segmencie. Unifi kacja nastąpi w najbliższej przyszłości, gdyż zależy na tym producentom komponentów (głównie producentom procesorów i płyt 
głównych) – wdrożenie unifi kacji przełoży się na możliwość znacznej redukcji kosztów stałych przy produkcji notebooków oraz umożliwi dostęp 
mniejszych producentów do tych samych podzespołów, w podobnych cenach, do których mają dostęp obecni potentaci. Do tego momentu Emi-
tent utrzyma swoją specjalizację w produkcji komputerów stacjonarnych.
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6.1.2. Nowe produkty, usługi i towary w ofercie Emitenta oraz prace prowadzone nad nowymi produktami lub usługami

Emitent, działając na rynku produktów należących do nowoczesnych technologii, niemal w standardzie ma wprowadzanie na rynek nowych pro-
duktów, usług i towarów. Co miesiąc do oferty wprowadzany jest nowy komputer, a praktycznie co dzień oferta wzbogaca się o nowe produkty. 

Spośród istotnych nowych usług oferowanych przez Emitenta w ostatnim czasie należy wskazać:
1) INTT OnLine – polegającą na budowie relacji producent-klient-serwis za pomocą Internetu.
2) Serwis ON SITE – zapewniający wraz z zakupionym produktem pełny pakiet usług serwisowych u klienta.

6.1.3. Własne marki
Firma NTT System S.A. wprowadza nowe nazwy i oznakowania dla produkowanych komputerów. Zestawy komputerowe zostały podzielone 
na cztery grupy (serie) ze względu na odbiorców i przeznaczenie. Każdej serii przypisany jest inny kolor, opakowanie, symbol i obudowa kompu-
tera.

• NTT MultiMedia Series (kolor pomarańczowy) to marka dla produktu łączącego w sobie komputer, domowy sprzęt audio, system kina do-
mowego oraz odbiornik TV. MultiMedia Series dzięki oryginalnemu systemowi MS Windows XP Media Center Edition stają się multimedialnym 
centrum rozrywki w każdym domu.

• NTT Game Series (kolor czerwony) to grupa najmocniejszych komputerów nie tylko w ofercie Spółki, ale również na polskim rynku. Kom-
putery z tej rodziny ustanawiają przyszłe standardy na rynku komputerowym i wprowadzają najnowocześniejsze rozwiązania i najbardziej 
wydajne podzespoły – czyli wszystko to, co lubi świat gier.

• NTT Home Series (kolor zielony) to multimedialne komputery przeznaczone dla całej rodziny. Zostały zaprojektowane specjalnie dla każde-
go, kto jest zafascynowany osiągnięciami techniki, światem gier, multimediów oraz Internetu. Odpowiednio dobrana konfi guracja gwarantuje 
zapas mocy dla przyszłych aplikacji oraz rozbudowę, gdy wzrosną potrzeby i możliwości użytkownika.

• NTT Offi  ce Series i Business Series (kolor niebieski) to komputery zaprojektowane z myślą o małych i średnich fi rmach oraz instytucjach 
i korporacjach. Ich wysoka jakość gwarantuje stabilną, bezawaryjną pracę i bezpieczeństwo danych, a niska cena zapewnia ekonomiczność 
zakupu i eksploatacji.

6.2. Główne rynki
Emitent po przejęciu NTT System Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż produktów zarówno na rynki krajowe, jak zagraniczne.

Tabela 8. Struktura rynków zbytu 

Wyszczególnienie
NTT System S.A.

30.06.2006
NTT System S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Kraj 96% 100% 94% 92% 92%

Eksport 4% - 6% 8% 8%

Razem 100% 100% 100% 100% 100%

* okres sprawozdawczy od 28.10.2004 do 31.12.2005
Źródło: Spółka 

Głównym rynkiem krajowej sprzedaży Emitenta było województwo mazowieckie. Szczegółową strukturę geografi czną w zakresie sprzedaży kra-
jowej zaprezentowano dla Spółki Przejętej, która pokazuje tendencję w sprzedaży obecnie kontynuowaną przez Emitenta.

Tabela 9. Struktura sprzedaży krajowej

 Województwa
NTT System S.A.

30.06.2006
NTT System S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

mazowieckie 52% 100% 32% 45% 42%

dolnośląskie 8% - 15% 10% 12%

śląskie 6% - 22% 6% 9%

małopolskie 5% - 10% 15% 18%

wielkopolskie 7% - 6% 5% 5%

lubelskie 2% - 1% 2% 0%

pomorskie 3% - 3% 4% 2%

podlaskie 2% - 2% 3% 0%

kujawsko-pomorskie 2% - 1% 2% 3%
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 Województwa
NTT System S.A.

30.06.2006
NTT System S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

warmińsko-mazurskie 1% - 1% 1% 1%

łódzkie 1% - 1% 2% 3%

świętokrzyskie 1% - 1% 1% 1%

zachodniopomorskie 1% - 1% 2% 2%

lubuskie 1% - 1% 1% 1%

podkarpackie 8% - 0% 1% 0%

opolskie 0% - 0% 0% 0%

razem 100% 100% 100% 100% 100%

Źródło: Spółka

Emitent do połączenia z Podmiotem Przejętym nie prowadził sprzedaży eksportowej, stąd też struktura sprzedaży eksportowej prowadzonej 
w okresie ostatnich 3 lat obrotowych została przedstawiona dla NTT System Sp. z o.o. W analizowanym okresie największa sprzedaż była skiero-
wana do Belgii i Holandii. Zaprezentowana w poniższej tabeli tendencja sprzedaży dla spółki NTT System Sp. z o.o., obecnie kontynuowana przez 
Emitenta, wskazuje kierunek rozwoju sprzedaży eksportowej. Struktura sprzedaży eksportowej dla Emitenta została pominięta.

Tabela 10. Struktura sprzedaży eksportowej NTT System Sp. z o.o.

Eksport NTT System Sp. z o.o.
2005

NTT System Sp. z o.o.
2004

NTT System Sp. z o.o.
2003

Belgia 32% 27% 1%

Holandia 12% 32% 46%

Ukraina 2% 6% 6%

Hongkong 1% 8% 17%

Wielka Brytania 26% 10% 6%

Inne 27% 17% 24%

Razem 100% 100% 100%

* okres sprawozdawczy od 28.10.2004 do 31.12.2005
Źródło: Spółka

6.3. Czynniki nadzwyczajne mające wpływ na informacje podane w pkt 6.1 i 6.2

6.3.1. Połączenie z NTT System Sp. z o.o.

Istotnym zdarzeniem w historii Emitenta, które wpłynęło na skalę jego działalności szczególnie w zakresie sprzedaży, było połączenie z NTT System 
Sp. z o.o., podmiotem o długoletniej historii, znanej marce, ugruntowanej pozycji na rynku.

6.3.2. Sezonowość

W działalności Emitenta, podobnie jak innych podmiotów obecnych na rynku IT, występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Ze względu na sto-
sunkowo małą skalę dotychczasowej działalności prowadzonej przez Emitenta analizę sezonowości sprzedaży, która pokazuje faktyczne tenden-
cje, jakie obecnie odnoszą się do NTT System S.A. jako podmiotu kontynuującego działalność spółki NTT System Sp. z. o.o., przedstawiono na pod-
stawie danych Spółki Przejętej.
W trzech pierwszych kwartałach Spółka osiąga porównywalne obroty, stanowiące ok. 60% rocznej sprzedaży, z kolei IV kwartał przynosi średnio 
40% całorocznych obrotów. Na taką sytuację wpływ ma głównie sektor publiczny oraz rynek podmiotów instytucjonalnych. Podmioty te z regu-
ły w IV kwartale realizują swoje środki budżetowe. Z kolei wśród klientów indywidualnych wzrasta sprzedaż okolicznościowa komputerów, np. 
w grudniu, głównie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Szczególnie wyraźny wzrost przychodów w IV kwartale 2005 r. był spowodowany kumu-
lacją zakończenia realizacji kilku dużych kontraktów.
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Rysunek 2. Sezonowość zapasów i sprzedaży NTT System Sp. z o.o. w latach 2003-II kwartał 2006*

Integratorzy IT 
27%

Sieci handlowe 
36%

Hurtownie 
37%

Rysunek 3. Struktura dystrybucji
Źródło: Spółka

Sprzedaż do sieci handlowych stanowi 36,6% wartości sprzedaży. Do tej kategorii zaliczane są sieci AGD RTV, sieci super- i hipermarketów oraz 
sklepy cash & carry. Do najważniejszych klientów Emitenta tego kanału dystrybucji należą: Carrefour, Makro Cash and Carry, Media Markt, Real, 
Saturn oraz Tesco.

Kolejnym istotnym kanałem dystrybucji jest sprzedaż hurtowa, stanowiąca 36,5% wartości sprzedaży. Do tej kategorii zaliczani są dystrybutorzy 
IT, sklepy internetowe oraz sklepy detaliczne. Do największych klientów tego kanału dystrybucji należą fi rmy: AB, Action, Incom, Komputronik, 
Pronox Technology oraz Yamo.

Kolejnym kanałem dystrybucji Emitenta są integratorzy IT – sprzedaż tej grupie klientów stanowi 26,9% łącznych przychodów. Do najważniejszych 
odbiorców należą: Koma, Comarch, Wasko, ABG Ster-Projekt, Optix, Asseco oraz Prokom Software. 

*dane za II kwartał obejmują okres od 01.04 do 07.06.2006 r.
Źródło: Spółka

Analizując stan zapasów Spółki Przejętej NTT System Sp. z o.o. w poszczególnych kwartałach, można stwierdzić, iż sezonowość w ich obrębie nie 
występuje. Stan zapasów utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Dzięki stałemu monitoringowi stanów magazynowych Spółka stara się, aby ze 
względu na bardzo szybki rozwój technologiczny oferowanych produktów towarów i materiałów nie zamrażać znacznych środków pieniężnych 
w zapasach, a jednocześnie dba, aby w okresach wzmożonej sprzedaży (IV kwartał) ich stan był na tyle wystarczający, by obsłużyć każdego kon-
trahenta.

6.4. Dystrybucja i zaopatrzenie
Dystrybucja
Dystrybucja Emitenta oparta jest na trzech równoważnych kanałach dystrybucji, którymi są: sieci handlowe, hurtownie oraz integratorzy. 
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Zaopatrzenie
NTT System S.A., działając w branży IT, współpracuje z dostawcami gwarantującymi najwyższą jakość elementów, co przekłada się na wysoką klasę 
składanych komputerów. Podzespoły, na bazie których składane są komputery, pochodzą od czołowych producentów branży informatycznej, są 
wśród nich takie fi rmy, jak: SAMSUNG, PHILIPS, NEC, LG, CIBOX, INTEL, AMD, GIGABYTE, ASUS, FOXCON, SAPPHIRE, HYUNDAI, KINGSTON, SONY, 
SEAGATE, HITACHI, CANON, CREATIVE, LOGITECH. Są to fi rmy dostarczające zarówno części lub podzespoły komputerowe do własnej produkcji lub 
dalszej odsprzedaży, jak i gotowe towary uzupełniające ofertę handlową Emitenta.
 
Tabela 11. Najwięksi i kluczowi dostawcy sprzętu dla NTT System S.A.

Lp. Nazwa Opis Lp. Nazwa Opis
1. AB* procesory, monitory, urządzenia 

peryferyjne, akcesoria 
komputerowe

14. Intel Procesory

2. AMD procesory 15. Kingston Pamięci

3. Asus płyty główne, karty grafi czne, 
nagrywarki, notebooki, palmtopy 

16. LG monitory, nagrywarki, notebooki

4. Avnet procesory 17. Logitech klawiatury, myszki, kamery 
internetowe, głośniki

5. Benq monitory, nośniki danych 18. Nec monitory

6. Canon aparaty cyfrowe, drukarki 19. Philips monitory

7. CIBOX monitory, odtwarzacze MP3 20. Samsung monitory, dyski twarde, napędy 
optyczne, drukarki, telefony, 
pamięci

8. Creative karty dźwiękowe, głośniki, 
klawiatury, myszki, odtwarzacze 
mp3, kamery internetowe

21. Sapphire karty grafi czne

9. Foxcon obudowy 22. Seagate dyski 

10. Giga-Byte płyty główne, karty grafi czne, 
karty sieciowe

23. Sonopress oprogramowanie komputerowe

11. Hitachi monitory 24. Sony multimedia, akcesoria, monitory, 
napędy

12. Hyundai monitory 25. Tech Data drukarki, monitory, akcesoria 
komputerowe

13. Incom* pamięci, obudowy, dyski twarde, 
napędy optyczne, procesory, 
akcesoria komputerowe

* fi rmy AB i Incom są operatorami logistycznymi, oznacza to, iż Emitent negocjuje warunki dostawy bezpośrednio z producentem (w tym cenę, upusty, 
terminy dostawy itp.), ale dostawę fakturuje pośrednik, gdyż to on ma kontrakt dystrybucyjny zawarty bezpośrednio z danym producentem.
Źródło: Spółka

Rysunek 4. Struktura dostawców

Dostawcy zagraniczni 57% Dostawcy krajowi 43%

Wśród wszystkich dostawców Emitenta niewielką przewagę mają zagraniczne fi rmy, głównie z krajów Dalekiego Wschodu (w tym z Tajwanu i Chin), 
wówczas to Emitent odpowiada za logistykę zakupionego towaru. Z drugiej strony, krajowi dostawcy to fi rmy zarejestrowane w Polsce, które 
sprzedając towar, pełnią równocześnie rolę operatora logistycznego.

Nabywane przez Emitenta towary to głównie podzespoły do produkcji komputerów (w tym procesory, płyty główne, karty grafi czne, pamięci RAM 
itp.) oraz urządzenia peryferyjne (w tym monitory, klawiatury, myszy, głośniki), które służą do składania zestawów komputerowych, jak również 
towary do dalszej odsprzedaży – działalność dystrybucyjna stanowi ważny udział w przychodach Emitenta. Trzy najważniejsze grupy towarowe, 
stanowiące wartościowo największy udział w zakupach, to procesory, monitory oraz płyty główne.
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Tabela 12. Struktura towarowa dostaw

Asortyment 
NTT System 

S.A.
30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005*

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

 Akcesoria, podzespoły i części, w tym: 59,5% 70,3% 56,4% 56,3% 56,7%

 Procesory 31,6% 37,5% 19,6% 21,3% 18,6%

 Płyty główne 13,0% 30,7% 10,8% 7,6% 9,0%

 Karty grafi czne 5,0% 2,1% 7,4% 8,1% 6,9%

 Pamięci RAM 6,4% - 6,7% 5,7% 3,9%

 Dyski twarde 3,5% - 7,4% 8,6% 11,0%

 Napędy CD i DVD 0,0% - 4,5% 5,0% 7,3%

 Urządzenia peryferyjne, w tym: 18,3% 29,7% 22,3% 21,9% 25,0%

 Monitory 16,4% 29,7% 16,7% 17,4% 21,6%

 Drukarki 1,5% - 3,8% 3,6% 3,3%

 Odtwarzacze MP3 0,3% - 1,0% 0,1% 0,0%

 Rzutniki i projektory 0,1% - 0,8% 0,8% 0,0%

Komputery stacjonarne 
uniwersalne i serwery 0,1% - 0,6% 0,0% 0,5%

Notebooki 2,7% - 3,9% 4,6% 1,3%

Towary inne 19,4% - 16,7% 17,2% 16,5%

 Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* okres sprawozdawczy od 28.10.2004 do 31.12.2005 r.
Źródło: Spółka

6.5. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub 
licencji, umów przemysłowych, handlowych albo nowych procesów produkcyjnych

W ocenie Emitenta nie występuje uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych albo nowych procesów 
produkcyjnych.

Emitent jest stroną poniższych umów istotnych, zawieranych w zwykłym toku działalności, które zostały zakwalifi kowane jako istotne ze względu na:
• wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta;
• przedmiot – co oznacza, że współpraca z danym kontrahentem, nie zawsze przekładająca się na wartość obrotów, wpływa na ugruntowanie 

marki w świadomości odbiorców poprzez sieci handlowe oraz pozwala na poszerzenie oferty Emitenta o istotne elementy.
W związku z połączeniem (łączenie przez przejęcie) Emitenta (spółki przejmującej) ze spółką NTT System Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) Emitent 
zgodnie z art. 494 §1 KSH, z dniem połączenia (tj. 8 czerwca 2006 r.) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki NTT System Sp. z o.o., wynikające 
z poniższych umów.

1.  Umowa o współpracy z dnia 26 kwietnia 2006 roku, zawarta pomiędzy Avans Polska Sp. z o.o. (Sieć Avans) a NTT System Sp. z o.o. 
(Dostawcą).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie sprzedaży oraz promocji wyrobów Dostawcy znajdujących 
się w ofercie handlowej Dostawcy.
Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2006 r. Zgodnie z postanowieniami umowy warunki handlowe zawarte w przedmiotowej 
umowie uznaje się za obowiązujące do momentu podpisania umowy na rok 2007 r.
Umowa przewiduje kary umowne należne Sieci Avans w wysokości 35 % wartości niezrealizowanego przez Dostawcę zamówienia w przypad-
ku niewywiązywania się z obowiązków związanych z dostawą oraz karę umowną w wysokości 500 000,00 PLN w przypadku naruszenia przez 
Dostawcę zakazu sprzedaży swoich produktów bezpośrednio do sklepów Sieci Avans i prowadzenia akwizycji w tych sklepach na rzecz innych 
dystrybutorów.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot i wartość.

2.  Porozumienie handlowe z dnia 19 kwietnia 2006 roku, zawarte pomiędzy Auchan Polska Sp. z o.o. (Auchan) a NTT System Sp. z o.o. 
(Sprzedawcą).

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków nabywania przez Auchan oraz jego partnerów towarów od Sprzedawcy, ustalenie zasad roz-
prowadzania towarów przez Auchan w należącej do niego sieci sklepów oraz ustalenie zakresu i sposobu współpracy przy prowadzonych przez 
Auchan i jego partnerów działaniach reklamowych oraz marketingowych, a także określenie pozostałych zasad współpracy.
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Umowę zawarto na czas nieokreślony.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

3. Umowa z dnia 1 marca 2006 roku, zawarta pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. (Odbiorcą) a NTT System Sp. z o.o. (Dostawcą).
Przedmiotem umowy jest określenie warunków handlowych za usługi marketingowe, świadczone na rzecz Dostawcy.
Umowę zawarto na czas określony, do dnia 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z postanowieniami umowy jest ona automatycznie przedłużana po upływie 
okresu obowiązywania umowy, na tych samych warunkach, na kolejne 3 miesiące. Jeżeli jedna ze stron nie zdecyduje się na przedłużenie umowy 
na dalsze miesiące ponad okres 31.12.2006 r., to strona ta jest zobowiązana powiadomić pisemnie drugą stronę o swojej decyzji nie później niż 30 
dni przed terminem, do którego umowa została zawarta.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na wartość.

4. Umowa handlowa z dnia 2 stycznia 2006 roku, zawarta pomiędzy Media – Saturn Holding Polska Sp. z o.o. (Odbiorcami) a NTT System 
Sp. z o.o. (Dostawcą). 
Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy handlowej dotyczącej całego asortymentu, jaki Dostawca dostarcza do Odbiorców.
Umowę zawarto na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do negocjowania warunków handlowych obowiązujących w następ-
nym roku kalendarzowym. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dnio-
wego terminu wypowiedzenia.
Strony uzgodniły, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na wartość.

5.  Umowa marketingowa z dnia 2 stycznia 2006 roku, zawarta pomiędzy Media – Saturn Holding Polska Sp. z o.o. (Odbiorcami) a NTT 
System Sp. z o.o. (Dostawcą).

Przedmiotem umowy jest określenie warunków i sposobów świadczenia przez Odbiorców usług marketingowych i reklamowych na rzecz Dostawcy.
Umowę zawarto na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem prawa do negocjowania warunków handlowych obowiązujących w następ-
nym roku kalendarzowym. W przypadku braku takiego uzgodnienia każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14-dnio-
wego terminu wypowiedzenia.
Strony uzgodniły, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na wartość.
 
6. Umowa o współpracę z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawarta pomiędzy EMPIK Sp. z o.o. (EMPIK) a NTT System Sp. z o.o.(Dostawcą), 
aneksowana 30.06.2005 r.
Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad współpracy w zakresie dostaw towarów przez Dostawcę do placówek handlowych EMPIK oraz w zakre-
sie usług świadczonych przez EMPIK na rzecz Dostawcy w związku z obrotem tymi towarami.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, może być pisemnie wypowiedziana przez Strony z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypo-
wiedzenia.
Umowa przewiduje kary umowne należne EMPIK, w szczególności w wysokości 500 PLN za każdy dzień opóźnienia w dostawie do 5 dni oraz 
1 000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w dostawie powyżej 5 dni.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

7.  Umowa sprzedaży z dnia 6 kwietnia 2005 roku, zawarta pomiędzy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (JMD) a NTT System Sp. z o.o. 
(Sprzedawcą).

Umowę zawarto w celu podjęcia bliskiej współpracy w ramach sprzedaży produktów między Stronami. Umowa określa warunki, na jakich Sprze-
dawca będzie oferować JMD swoje produkty, a JMD składać na nie zmówienia.
JMD zobowiązał się płacić za otrzymany towar w ramach limitu kredytowego, informacja dotycząca kwoty limitu objęta jest wnioskiem o niepubli-
kowanie. Zabezpieczeniem kredytu jest dobrowolne poddanie się egzekucji z art. 777 KPC § 1 pkt 4 do wysokości wartości przyznanego kredytu.
Umowa określiła w szczególności warunki tzw. sprzedaży In&out, w której sprzedawany produkt nie należy do stałego asortymentu JMD i jest 
wprowadzany na czas ograniczony, po upływie którego jest wycofywany ze sprzedaży.
Umowa zawarta na czas określony do momentu podpisania nowej umowy pomiędzy stronami.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

8.  Umowa o współpracy handlowej z dnia 18 listopada 2004 roku, zawarta pomiędzy Zamawiającymi tzn. : Makro Cash and Carry Polska 
S.A., „real Sp. z o.o. i Spółka” spółka komandytowa, PRAKTIKER Polska Sp. z o.o., reprezentowanymi przez umocowanego pełno-
mocnika – MGB Metro Group Buying Polska Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa (MGB) a NTT System Sp. z o.o. (Dostawcą), aneksowana 
01.01.2005 r. (aneks wszedł w życie 01.01.2006 r.)

Przedmiotem umowy jest określenie zasad szeroko rozumianej współpracy handlowej w zakresie dostaw towarów realizowanych przez Dostawcę 
do placówek handlowych Zamawiających oraz usług świadczonych przez Zamawiającego w związku z obrotem tymi towarami.
Umowa zawarta na czas nieokreślony, z prawem do wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa może 
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zostać wypowiedziana w całości przez MGB, zaś w zakresie współpracy z jednym z Zamawiających – przez MGB łącznie z tym Zamawiającym.
Umowa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Umowa przewiduje kary umowne należne Zamawiającym w wysokości 20% wartości każdego niezrealizowanego zamówienia lub jego niezrealizowanej 
części, w wypadku opóźnienia w dostawie 3% wartości zamówienia lub jego niezrealizowanej części za każdy dzień opóźnienia w dostawie. Ponadto 
w przypadku niezrealizowania zamówienia promocyjnego przez Dostawcę Zamawiającym przysługują kary umowne w wysokości 100% wartości każde-
go niezrealizowanego zamówienia lub jego niezrealizowanej części, w przypadku opóźnienia w dostawie – 15% wartości zamówienia lub jego niezreali-
zowanej części za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie w dostawie trwające dłużej niż 7 dni uważa się za niezrealizowanie zamówienia w całości.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na wartość.

9. Umowa o warunkach kupna i sprzedaży z 20 września 2004 roku, zawarta pomiędzy OKAY Polska Sp. z o.o. (Kupującym) a NTT System 
Sp. z o.o. (Sprzedającym).
Przedmiotem umowy jest regulacja podstawowych warunków, na podstawie których będą zawarte pomiędzy Kupującym i Sprzedającym umowy 
sprzedaży towaru (Sprzedający będzie dostarczał towar Kupującemu do jego sklepu), jak również prawa i obowiązki obu Stron wynikające z na-
wiązania powyższych stosunków.
Umowa może być wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron bez podania powodu, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowa jest w pełni nadrzędna jakimkolwiek innym umowom Stron.
Umowa przewiduje następujące kary umowne, należne Kupującemu:

• 20% z ceny anulowanego zamówienia (w przypadku anulowania przez Sprzedającego potwierdzonego zamówienia);
• 20% z ceny opóźnionej dostawy (w przypadku jednodniowej zwłoki w dostarczeniu towaru);
• 20% z ceny z niedostarczonego, a potwierdzonego towaru.

Strony podpisały oddzielny dokument ustalający warunki handlowe do Umowy o warunkach kupna i sprzedaży. W dniu 14 lutego 2006 r. podpisa-
ne zostało potwierdzenie ustalonych warunków handlowych.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

10.  Umowa handlowa nr 10/DN/HL/2004 z dnia 2 stycznia 2004 roku, zawarta pomiędzy Tesco Polska Sp. z o.o. (Kupującym) a NTT System 
Sp. z o.o. (Sprzedawcą).

Przedmiotem umowy jest określenie warunków sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego towarów z grup asortymentowych obejmują-
cych komputery i akcesoria komputerowe.
Szczegółowe warunki umowy zawarte są w załącznikach i określają w szczególności procedurę postępowania w przypadku wycofania produktu 
ze sprzedaży, szczegółowe Warunki Handlowe Sprzedaży, ceny towarów dostarczonych przez Sprzedawcę.
Umowę zawarto na czas nieokreślony, z prawem rozwiązania umowy w każdym terminie z jednomiesięcznym wypowiedzeniem, a w przypadku 
istotnych naruszeń postanowień umowy z prawem rozwiązania w terminie siedmiodniowym.
Informacje dotyczące wartości umowy objęte są wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa istotna ze względu na wartość.
Dnia 1 stycznia 2006 r. Strony zawarły umowę wykonawczą do wyżej opisanej umowy handlowej celem dookreślenia obowiązków Sprzedawcy 
wobec Kupującego w zakresie realizacji gwarancji i serwisu towarów nabytych przez Kupującego. W celu realizacji gwarancji i serwisu tych towa-
rów Kupujący będzie udostępniał dane osobowe Sprzedającego w zakresie określonym przez Strony.

11.  Warunki Handlowe Microsoft dla wytwórców oryginalnego wyposażenia, podpisane dnia 12 lipca 2006 roku pomiędzy Microsoft 
Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii (MS) a Emitentem.

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad, które będą miały zastosowanie do wszelkich umów licencyjnych zawieranych pomiędzy 
stronami w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 31 lipca 2007 r.
W szczególności ustalono warunki płatności, przeprowadzania kontroli przez MS w siedzibie Emitenta lub jego podmiotów zależnych, zasady 
rękojmi i gwarancji, serwisu, ochrony praw własności intelektualnej związanej z produktami MS, zakres odpowiedzialności MS za wyrządzoną szko-
dę, warunki rozwiązywania umów licencyjnych w przypadku niedotrzymywania warunków umownych przez drugą stronę oraz zasady ustalania 
prawa oraz sądu właściwego do rozstrzygania sporów mogących powstać na tle zawartej umowy licencyjnej.
Umowa została sporządzona w języku angielskim.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

12.  Umowa Nr 36/DSMOKR/UZ/2007 zawarta dnia 28 lutego 2007 r. pomiędzy WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Kupującym) a Emiten-
tem (Sprzedającym).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad realizacja dostaw Stanowisk Komputerowych wyprodukowanych przez Sprzedającego. Sprzedający 
zobowiązany jest do realizacji swoich zobowiązań najpóźniej do dnia 30.03.2007 r. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od przedmiotowej 
umowy w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych, do których naliczenia Kupujący jest uprawniony przekroczy kwotę 500 000,00 PLN.
Sprzedający udzielił trzyletniej gwarancji obejmującej dostarczone Stanowiska Komputerowe, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Iloś-
ciowego ostatniej partii Stanowisk Komputerowych.
Umowa przewiduje następujące kary umowne:
- w przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w dostawie danej partii Stanowisk Komputerowych, Kupujący ma prawo 
do naliczania kar umownych w wysokości:

• 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę przedmiotu umowy 
pod warunkiem, że Kupujący udowodni sprzętową niesprawność Stanowisk Komputerowych,
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• 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
• 0,15% wartości brutto przedmiotu naprawy w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej, za każdy dzień opóźnienia w naprawie.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 
brutto przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpił od umowy z powodu okoliczności za które odpowiedzialność spoczywa na Kupującym bądź odsetki 
umowne w wysokości 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu  płatności, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona 
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Wartość umowy wynosi 9 321 000,00 PLN netto.
Umowa istotna ze względu na wartość.

W ocenie Emitenta nie występuje uzależnienie od patentów lub licencji, umów fi nansowych, przemysłowych lub handlowych albo od nowych 
procesów produkcyjnych.

Umowy istotne zawierane przez podmioty zależne Emitenta
Podmioty zależne Emitenta wykazane w pkt 7.2 nie są stronami żadnych umów istotnych zawieranych w ramach zwykłej działalności, a zawierane 
przez nie umowy nie mają charakteru uzależniającego, za wyjątkiem opisanej poniżej istotnej umowy pomiędzy NTT System Montaż Sp. z o.o. 
a ADM Advanced Micro Devices, INC.
Jako kryterium uznania umów za istotne przyjęto 10% kapitałów własnych lub znaczenie umów dla działalności podmiotów zależnych Emitenta.

Umowa z dnia 1 kwietnia 2005 r., zawarta pomiędzy AMD Advanced Micro Devices, INC (AMD) a NTT System Montaż Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich NTT System Montaż Sp. z o.o. będzie dystrybuował procesory AMD na terenie Polski.
Szczególne zobowiązania NTT System Montaż Sp. z o.o.:
NTT System Montaż Sp. z o.o. przyznała AMD prawo do przeglądania swoich budynków, ksiąg rachunkowych, takie uprawnienie zostało przyznane 
także wyznaczonym przez AMD niezależnym fi rmom audytorskim.
Umowa została zawarta na czas określony, 12 miesięcy, i jest automatycznie odnawiana na kolejne okresy 12 miesięcy, jeżeli przed datą wygaśnię-
cia nie zostanie rozwiązana.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie przez American Arbitration Association w San Francisco.
Prawem właściwym dla umowy jest prawo stanu Kalifornia.
Umowę sporządzono w języku angielskim.
Wartość umowy: nieokreślona.
Umowa istotna ze względu na przedmiot. 

6.6. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących pozycji konkurencyjnej

6.6.1. Rynek teleinformatyczny w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat można obserwować dynamiczny rozwój polskiego rynku IT. W roku 2005 ok. 60% wydatków na teleinformatykę pocho-
dziło od dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników, fi rm. Równie wielkie znaczenie miał sektor administracji publicznej i spółek skarbu pań-
stwa, ok. 17% wydatków. Z kolei udział wydatków fi rm z sektora MSP nie przekroczył 13%, co wskazuje na duży potencjał w przyszłości. Najbardziej 
dynamicznie rozwija się popyt wśród odbiorców indywidualnych. W roku 2005 ich udział w rynku wyniósł 12% - o około połowę więcej niż w roku 
2004, co było spowodowane ogólną poprawą sytuacji gospodarczej w kraju i stopniowym wzrostem zamożności gospodarstw domowych.
Na poniższym rysunku widać korelację pomiędzy dynamiką PKB a dynamiką rynku IT – wraz z ogólnym wzrostem gospodarczym wzrasta popyt 
na informatykę.

Rysunek 5. Dynamika PKB oraz dynamiki rynku IT w Polsce w latach 1997-2005
Źródło: Teleinfo 500
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Istotnym czynnikiem charakteryzującym rynek komputerów stacjonarnych są zamówienia publiczne – wśród tych najważniejsze obecnie są prze-
targi organizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (wydatki resortu edukacji współfi nansuje w 75% Europejski Fundusz Społeczny; łączny 
budżet programu to około 1,5 mld PLN, do roku 2005 włącznie wydano około 1/3 tej kwoty); faworytami tych przetargów są polscy integratorzy IT, 
ale największe marże mają producenci komputerów, spośród których największym dostawcą jest Emitent.

Polski rynek komputerów stacjonarnych charakteryzuje się dużym udziałem krajowych producentów, w tym znaczącym udziałem drobnych pro-
ducentów i składaczy (osób składających komputery na własne potrzeby). Wynika to między innymi z faktu, iż kluczowym czynnikiem wpływają-
cym na decyzję o zakupie komputera przez polskich odbiorców jest cena.

Głównym wyznacznikiem dobrych wyników całego rynku IT była bardzo wysoka sprzedaż sprzętu. W latach 2002–2005 stanowiła ona ok. 50% 
struktury wydatków polskiego rynku informatycznego.

Tabela 13. Struktura wydatków polskiego rynku IT w latach 2002-2005

Wyszczególnienie

2005 2004 2003 2002

mld zł %
Zmiana 

%
05/04

mld zł %
Zmiana 

%
04/03

mld zł %
Zmiana 

%
03/02

mld zł %
Zmiana 

%
02/01

Sprzęt 8,5 49,8 15,3 7,4 47,4 14,0 6,5 47,2 3,4 6,2 50,0 1,7

Usługi 5,3 31,0 6,5 5,0 32,0 15,7 4,3 31,4 17,7 3,6 29,2 3,0

Oprogramowanie 3,3 19,2 2,3 3,2 20,6 9,1 2,9 21,5 13,4 2,6 20,8 3,2

Razem rynek 17,1 100,0 9,8 15,5 100,0 13,5 13,7 100,0 9,7 12,5 100,0 2,4

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.

6.6.2. Pozycja konkurencyjna Emitenta

Sprzedaż komputerów stacjonarnych
Emitent, przejmując NTT System Sp. z o.o., stał się największym krajowym sprzedawcą komputerów stacjonarnych. W 2005 roku Spółka Przejęta 
zwiększyła swój udział w rynku do 7,9%, w roku 2004 wynosił on 6,8% (źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.), skutecznie konkurując nie tylko z pozosta-
łymi fi rmami krajowymi, ale również z największymi producentami komputerów na świecie, takimi jak HP, DELL, Fujitsu Siemens czy IBM/Lenovo.

Przewaga konkurencyjna NTT System wynika przede wszystkim z ciągle aktualizowanej oferty handlowej, niskich jednostkowych kosztów produk-
cji i sprzedaży, rozwijania kanałów dystrybucyjnych, bardzo niskiego wskaźnika reklamacji, zakupów części i podzespołów bezpośrednio od pro-
ducentów oraz wykwalifi kowanej kadry pracowników.

Zarząd Emitenta oczekuje, iż realizacja celów emisyjnych jeszcze bardziej umocni pozycję Spółki w kraju (przede wszystkim poprzez znaczne 
zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dalszą redukcję kosztów jednostkowych produkcji).

Tabela 14. Sprzedaż komputerów stacjonarnych PC w Polsce w 2005 r.

Producent

Sprzedaż (szt.) Zmiana % Udział w rynku %

2005 2004 2004/2005 2005 2004
Szt. Szt. % % %

RAZEM 1 592 245 1 394 909 14,1 100,0 100,0

NTT 126 536 95 000 33,2 7,9 6,8

HP 73 028 62 028 17,7 4,6 4,4

Optimus 72 335 60 710 19,1 4,5 4,4

PCF 64 317 50 794 26,6 4,0 3,6

Dell 64 160 47 952 33,8 4,0 3,4

Action 60 613 25 201 140,5 3,8 1,8

Perfektus 33 426 18 424 81,4 2,1 1,3

Fujitsu Siemens C. 32 599 21 938 48,6 2,0 1,6

IBM/Lenovo 28 540 22 880 24,7 1,8 1,6

Komputronik 23 704 13 586 74,5 1,5 1,0

Maxdata 21 457 9 073 136,5 1,3 0,7

BestCom 20 537 23 528 -12,7 1,3 1,7
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Producent

Sprzedaż (szt.) Zmiana % Udział w rynku %

2005 2004 2004/2005 2005 2004
Szt. Szt. % % %

Incom 20 265 b.d. b.d. 1,3 b.d.

DTK 14 060 29 456 -52,3 0,9 2,1

Intecom/Icom 13 768 9 001 53,0 0,9 0,6

Yamo 6 915 b.d. b.d. 0,4 b.d.

Pozostali 5 000 2 500 100,0 0,3 0,2

Mały montaż 910 985 902 838 0,9 57,2 64,7

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.

Opis głównych konkurentów Emitenta sprzedających komputery stacjonarne
Firma Hewlett-Packard (HP) dostarcza infrastrukturę informatyczną, komputery osobiste i urządzenia dostępowe, usługi globalne oraz rozwiązania 
w zakresie druku i przetwarzania obrazu dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, a także małych i średnich fi rm. W wyniku przeprowadzonej 
w 2002 roku fuzji z fi rmą Compaq Computer Corporation powstał zespół 140 000 pracowników, działający w 178 krajach, prowadzący transakcje 
w ponad 40 walutach i ponad 10 językach.
Ofi cjalne rozpoczęcie działalności Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nastąpiło w marcu 1991 roku. Jednak obecność HP 
w Polsce datuje się od lat siedemdziesiątych – dystrybutorem HP była agenda Polskiej Akademii Nauk, fi rma Zotpan. Według zestawień Computer-
world Top 200 i Teleinfo 500 HP Polska od wielu lat posiada status jednej z największych fi rm z branży IT na polskim rynku.

Optimus S.A. (Optimus) z siedzibą w Warszawie jest krajowym producentem i dystrybutorem sprzętu komputerowego oraz dostawcą rozwią-
zań informatycznych, działającym na polskim rynku. W roku 1994 Optimus S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Strategia handlowa Spółki na najbliższe lata zakłada dalsze skoncentrowanie działań na rozwoju oferty urządzeń przenośnych.

PC-Factory Sp. z o.o. (PCF) z siedzibą w Lubieszynie koło Szczecina produkuje komputery osobiste oraz prowadzi serwis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny w systemie „door to door” lub za pośrednictwem sieci punktów serwisowych. PC Faktory Sp. z o.o. może wyprodukować komputer ściśle 
według zlecenia, ale też i samodzielnie wykonać wszystkie prace projektowe.

Dell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Dell) jest polskim przedstawicielstwem jednego z największych na świecie producentów komputerów, który 
działa od 1984 r. Roczne obroty koncernu przekraczają 9 mld dolarów przy sprzedaży ponad 32 mln pecetów rocznie. Jego średni udział w świa-
towym rynku komputerów w 2005 roku wynosił 20 proc. W oddziałach na całym świecie Dell zatrudnia ponad 70 tys. pracowników. We wrześniu 
2006 roku Dell podpisał umowę dot. budowy nowego zakładu produkcji komputerów stacjonarnych i przenośnych w Łodzi – łączna wartość inwe-
stycji wyniesie około 200 mln EUR. W Polsce fi rma skupia się na obsłudze fi rm oraz instytucji.

Action S.A. z siedzibą w Warszawie jest przede wszystkim dystrybutorem sprzętu komputerowego, a strategia Grupy Action w Polsce zakłada osiąg-
nięcie pozycji lidera właśnie na rynku dystrybucji. W lipcu 2006 r. Action S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sprzedaż serwerów
NTT System S.A. dopiero od niedawna zajmuje się produkcją serwerów, równocześnie znacząco zwiększając w ostatnim okresie swój udział w kra-
jowym rynku sprzedaży tego produktu z 2,3% w 2004 roku do 5,4% w 2005 roku. Zarząd Spółki liczy na dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży 
serwerów, szczególnie iż rynek ten rozwija się blisko trzy razy szybciej niż sprzedaż komputerów stacjonarnych (dynamika krajowego rynku sprze-
daży serwerów w 2005 roku to 42,8% w porównaniu do 14,1% wzrostu rynku sprzedaży komputerów stacjonarnych). Do zwiększenia sprzedaży 
serwerów ma przyczynić się również otwarcie centrum szkoleniowego, które zostanie przeznaczone do edukacji obecnych i potencjalnych klien-
tów (szkolenia, seminaria, spotkania branżowe), prezentowania nowych produktów i rozwiązań oraz pośrednio budowania wizerunku na rynku 
(również poprzez angażowanie w system szkoleń dostawców, którzy będą je współtworzyć i współfi nansować).

Tabela 15. Sprzedaż serwerów w Polsce w 2005 r.

Producent

Sprzedaż Zmiana Udział w rynku

2005 2004 2004/2005 2005 2004
szt. szt. % % %

RAZEM 42 718 29 922 42,8 100,0 100,0

HP 12 035 9 232 30,4 28,2 30,9

IBM 6 196 4 874 27,1 14,5 16,3

Dell 5 734 3 978 44,1 13,4 13,3

Action 2 513 574 337,8 5,9 1,9

NTT 2 290 700 227,1 5,4 2,3
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Producent

Sprzedaż Zmiana Udział w rynku

2005 2004 2004/2005 2005 2004
szt. szt. % % %

Fujitsu Siemens 2 133 1 312 62,6 5,0 4,4

Optimus 1 563 1 741 -10,2 3,7 5,8

Sun 640 b.d. b.d. 1,5 b.d.

Maxdata 570 302 88,7 1,3 1,0

Komputronik 472 259 82,2 1,1 0,9

BestCom 138 b.d. b.d. 0,3 b.d.

Icom 96 b.d. b.d. 0,2 b.d.

Pozostali 1 000 500 100,0 2,3 1,7

Mały montaż 7 338 6 450 13,8 17,2 21,6

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.

Sprzedaż notebooków
Udział wartości sprzedaży przez Emitenta notebooków od roku 2004 mieści się w przedziale 3-4%. Emitent nie rozwija sprzedaży w tym segmencie 
z uwagi na niską rentowność sprzedaży oraz ryzyko operacyjne związane ze spadającymi cenami. Sytuacja ta wynika z charakterystyki produkcji 
notebooków, w której, w odróżnieniu od produkcji komputerów stacjonarnych, brakuje systemu unifi kacji. Powoduje to, iż na sprzedaży notebo-
oków można zarobić, jeśli sprzedaje się je w milionach sztuk (ze względu na bardzo duże koszty stałe), co jest osiągalne jedynie dla światowych 
potentatów w tym segmencie. Unifi kacja nastąpi w najbliższej przyszłości, gdyż zależy na tym producentom komponentów (głównie producen-
tom procesorów i płyt głównych) – wdrożenie unifi kacji przełoży się na możliwość znacznej redukcji kosztów stałych przy produkcji notebooków 
oraz umożliwi dostęp mniejszych producentów do tych samych podzespołów i w podobnych cenach, z jakich korzystają obecni potentaci. Do tego 
momentu Emitent utrzyma swoją specjalizację w produkcji komputerów stacjonarnych.

Tabela 16. Sprzedaż notebooków w Polsce w 2005 r.

Producent
Sprzedaż Zmiana Udział w rynku

2005 2004 2004/2005 2005 2004
szt. szt. % % %

RAZEM 507 934 251 543 101,9 100,0 100,0
Acer 137 139 26 512 417,3 27,0 10,5
Fujitsu Siemens 73 947 23 075 220,5 14,6 9,2
Toshiba 62 909 35 332 78,1 12,4 14,0
HP 57 493 46 917 22,5 11,3 18,7
Asus 36 368 9 827 270,1 7,2 3,9
IBM 27 658 16 638 66,2 5,4 6,6
Dell 24 453 14 867 64,5 4,8 5,9
Aristo 19 084 12 876 48,2 3,8 5,1
Maxdata 10 103 11 804 -14,4 2,0 4,7
Optimus 9 646 2 144 349,9 1,9 0,9
California Access 9 000 13 023 -30,9 1,8 5,2
Notestar 5 218 4 891 6,7 1,0 1,9
LGE 4 001 980 308,3 0,8 0,4
ICom 3 651 2 517 45,1 0,7 1,0
EuroCom 2 744 2 828 -3,0 0,5 1,1
Action 2 490 7 706 -67,7 0,5 3,1
Prestigio 1 943 1 480 31,3 0,4 0,6
PCF 1 482 1 721 -13,9 0,3 0,7
Pozostali 10 551 15 375 -31,4 2,1 6,1
Mały montaż 8 054 1 030 681,9 1,6 0,4

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.
NTT Spółka Sp. o.o. w roku 2005 wyprodukowała 5314 szt. notebooków, co nie zostało ujęte w wyżej zamieszczonej tabeli opublikowanej w Ra-
porcie Teleinfo 500.

Produkcja sprzętu informatycznego
Spółka nie tylko jest największym sprzedawcą komputerów stacjonarnych w Polsce, ale również największym producentem sprzętu informatycz-
nego (obejmującego komputery stacjonarne/przenośne/serwery i ich podzespoły, akcesoria oraz urządzenia peryferyjne). Wynika to z faktu, iż 
rynek produkcji sprzętu informatycznego w Polsce jest stosunkowo mały (stanowi tylko 15% wartości sprzedaży), większość dużych podmiotów 
działających na rynku krajowym to pośrednicy/dystrybutorzy lub przedstawicielstwa handlowe producentów zagranicznych.



44 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

Tabela 17. Najwięksi producenci sprzętu informatycznego w Polsce w 2005 r.

Nazwa fi rmy
Przychody z produkcji sprzętu informatycznego Przychody ze sprzedaży

2005 2004 2005 2004 Zmiana
tys. zł % tys. zł % tys. zł tys. zł 05/04 %

RAZEM 858 494 19,0 741 220 19,0 4 539 065 3 958 746 15,0
NTT *231 500 50,0 200 743 50,0 ** 463 000 401 487 15,0
Optimus 142 748 59,0 123 295 58,0 241 945 211 972 14,0
Action 118 000 9,0 109 777 10,0 1 250 000 1 097 769 14,0
Wilk Elektronik 112 953 100,0 133 319 88,0 112 953 151 499 -25,0
Fideltronik 43 980 100,0 43 869 100,0 43 980 43 869 0,0
Pozostali 209 313 - 130 217 - 2 427 187 2 052 150 18,0

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.
*  przychody z produkcji sprzętu informatycznego NTT za 2005 r. to 184 532 tys. zł – różnica w prezentowanych danych wynika z faktu, iż na potrze-

by Raportu Spółka przekazała dane szacunkowe, tj. przed ich zbadaniem przez biegłego rewidenta.
**  przychody ze sprzedaży NTT za 2005 r. to 470 610 tys. zł – różnica w prezentowanych danych wynika z faktu, iż na potrzeby Raportu Spółka 

przekazała dane szacunkowe, tj. przed ich zbadaniem przez biegłego rewidenta.

Dystrybucja sprzętu informatycznego
Emitent oferuje swoim Klientom, poza samymi komputerami, również zestawy komputerowe, na które składają się dodatkowo monitor, klawiatura, 
mysz, a w zależności od zestawu również i drukarka. Dodatkowo Spółka ma w swojej ofercie podzespoły komputerowe, akcesoria oraz urządzenia 
peryferyjne. Sprzedaż tych elementów (w zestawach lub samodzielnie) stanowi około 50% łącznych przychodów, co z uwagi na dużą skalę działal-
ności plasuje Emitenta jako siódmego największego w kraju dystrybutora sprzętu informatycznego.

Rynek dystrybucji sprzętu informatycznego cechuje bardzo wysoka dynamika wzrostu (w roku 2005 rynek ten wzrósł o 35,9% w stosunku do roku 
2004) oraz duża koncentracja wynikająca z efektów skali (czterech największych graczy kontroluje około 50% rynku).

Tabela 18. Największe fi rmy sprzedające produkty informatyczne do dalszej odsprzedaży w Polsce w 2005r.

Nazwa fi rmy

Przychody z dystrybucji sprzętu informatycznego Przychody ze sprzedaży

2005 2004 2005 2004 Zmiana
tys. zł % tys. zł % tys. zł tys. zł 05/04 %

RAZEM 10 101 126 64 7 430 261 55 15 676 819 13 416 571 17

ABC Data 1 679 754 100 1 436 366 100 1 679 754 1 436 366 17

Tech Data Polska 1 277 200 100 1 071 100 100 1 277 200 1 071 100 19

Action 1 250 000 100 878 215 80 1 250 000 1 097 769 14

AB 981 357 100 778 295 100 981 357 778 295 26

Incom 905 000 100 680 000 100 905 000 680 000 33

Pronox Technology 386 699 98 385 718 100 394 591 387 165 2

NTT 231 500 50 200 743 50 463 000 401 487 15

Optimus 229 848 95 82 457 39 241 945 211 972 14

Vobis Microcomputer 201 315 41 b.d. b.d. 491 012 398 323 23

Veracomp 197 000 100 183 000 100 197 000 183 000 8

Pozostali 2 761 453 - 1 734 367 - 7 795 960 6 771 094 15

Źródło: Raport Teleinfo 500, 2006 r.
* przychody ze sprzedaży NTT za 2005 r. to 470 610 tys. zł – różnica w prezentowanych danych wynika z faktu, iż na potrzeby Raportu Spółka prze-
kazała dane szacunkowe, tj. przed ich zbadaniem przez biegłego rewidenta.

Znacząca pozycja Emitenta na krajowym rynku informatycznym odzwierciedlona jest we wszystkich rankingach dotyczących tego rynku. Za-
mieszczona poniżej tabela prezentuje pozycję NTT na tle branży w roku 2005.

Tabela 19. Pozycja NTT System w rankingach Teleinfo 500 w roku 2005

Miejsce 
w rankingu Nazwa rankingu

Kategoria: Rynek informatyczny ogółem

11. 600 największych polskich fi rm informatycznych w Polsce w 2005 roku

14. 200 największych fi rm informatycznych obecnych na polskim rynku w 2005 roku
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Miejsce 
w rankingu Nazwa rankingu

24. 25 fi rm o największej średniorocznej zmianie przychodów w latach 2001-2005 (fi rmy o przychodzie od 50 mln zł w 2001 roku)

22. 50 fi rm informatycznych o największej liczbie pracowników w 2005 roku

30. 50 fi rm informatycznych o największym przychodzie na 1 pracownika w 2005 roku (fi rmy od 10 stałych pracowników 
i współpracowników w 2005 roku)

8. 25 fi rm informatycznych o największym przychodzie na 1 pracownika w 2005 roku (fi rmy od 100 stałych pracowników 
i współpracowników w 2005 roku)

28. 50 fi rm informatycznych o największym zysku brutto w 2005 roku

22. 50 fi rm informatycznych o największym zysku netto w 2005 roku

7. 200 największych fi rm informatycznych w województwie mazowieckim w 2005 roku

Kategoria: Produkcja sprzętu informatycznego

1. 30 największych producentów sprzętu informatycznego w Polsce w 2005 roku

5. Sprzedaż serwerów w Polsce w 2005 roku

Kategoria: Dystrybucja

7. 100 największych fi rm sprzedających produkty informatyczne do dalszej odsprzedaży w Polsce w 2005 roku

9. 25 fi rm dystrybucyjnych o największym zysku brutto w 2005 roku (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 mln zł w 2005 roku)

19. 25 fi rm dystrybucyjnych o największym zysku brutto na 1 pracownika w 2005 roku (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 
mln zł w 2005 roku)

6. 25 fi rm dystrybucyjnych o największym zysku netto w 2005 roku (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 mln zł w 2005 
roku)

16. 25 fi rm dystrybucyjnych o największym zysku netto na 1 pracownika w 2005 roku (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 
mln zł w 2005 roku)

21. 25 fi rm dystrybucyjnych o największej dynamice przychodu w latach 2004-2005 (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 
mln zł w 2005 roku)

18. 25 fi rm dystrybucyjnych o największym przychodzie na 1 pracownika (fi rmy o przychodzie z dystrybucji od 10 mln zł 
w 2005 roku)

19. 25 fi rm dystrybucyjnych o największej średniorocznej zmianie przychodów w latach 2004-2005 (fi rmy o przychodzie 
z dystrybucji od 10 mln zł w 2005 roku)

Źródło: Teleinfo 500

Z powyższych danych wynika, że Spółka buduje i umacnia swoją pozycję rynkową. Podsumowując, należy zauważyć, że jedyną skuteczną strategią 
utrzymania przewagi konkurencyjnej na jednoczącym się, coraz bardziej europejskim (a dalej i globalnym) rynku jest ucieczka do przodu poprzez 
twórcze wykorzystanie najnowszych technologii teleinformatycznych w swoich produktach, co w efekcie prowadzi do zadowolenia nawet najbar-
dziej wymagających klientów, a tym samym do dynamicznego wzrostu dochodów.

6.6.3. Nagrody i wyróżnienia

Krótka historia działalności NTT System S.A. nie zaowocowała uzyskaniem żadnych nagród czy wyróżnień. Z chwilą połączenia ze spółką NTT Sy-
stem Sp. z o.o. weszła w posiadanie wszelkich niezastrzeżonych co do przenaszalności nagród i wyróżnień, którymi zarówno osoby zarządzające, 
jak i oferowane przez spółkę produkty zostały uhonorowane w przeszłości. Do najważniejszych z nich należą:

• 2006 – tytuł „Postać Rynku IT Roku 2005” przyznany Prezesowi NTT System Sp. z o.o. Tadeuszowi Kurkowi przez Redakcję Magazynu CRN;
• 2004 i 2005 – tytuły „Gazela Biznesu 2004” oraz „Gazela Biznesu 2003” przyznane przez „Puls Biznesu”, nagradzające dynamikę rozwoju fi rmy 

oraz jej stabilny i szybki rozwój;
• 2003 – honorowy tytuł „Firma roku 2002” przyznany przez Computerworld Polska;
• 1999 – tytuł „Produkt roku 1998” Offi  ce Depot dla komputera NTT;
• 1998 – nagroda COMPUTERWORLD TOP 2000 dla największej fi rmy eksportowej wśród fi rm informatycznych;
• 2006 – tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Re-

dakcję magazynu Polish Market, równoznaczny z przyznaniem certyfi katu członkostwa w Klubie Pereł Polskiej Gospodarki.
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

7.1. Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie
Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Schemat grafi czny obrazujący zaangażowanie kapitałowe Emitenta w podmiotach zależnych przedstawiono 
na rysuneku 6. Schemat Grupy Kapitałowej Emitenta.

NTT System S.A.

IT Commerce
Sp. z o.o

WebTradeCenter
Sp. z o.o

NTT System Montaż
Sp. z o.o.

NTT System Transport 
Sp z o.o.

w likwidacji

Case Factory S.A.

75% 100% 100% 100%

60%

Źródło: Spółka

Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do następujących podmiotów zależnych:
• IT Commerce Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prochowa nr 7 lok. U2. Emitent posiada 75% w kapitale zakładowym spółki oraz 75% głosów 

na zgromadzeniu wspólników spółki.
• WebTradeCenter Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów 

na zgromadzeniu wspólników spółki.
• Case Factory S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 476. Emitent nie posiada bezpośrednio udziału w kapitale zakładowym spółki. Pośred-

nio, poprzez spółkę WebTradeCenter Sp. z o.o., Emitent posiada 60% w kapitale zakładowym Case Factory S.A.
• NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Osowska 84. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki oraz 100% głosów na zgro-

madzeniu wspólników spółki. Zgromadzenie Wspólników postanowiło uchwałą nr 1 z dnia 7 kwietnia 2006 r. rozwiązać NTT System Transport 
Sp. z o.o. i postawić tę spółkę w stan likwidacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2006 r. dokonano rejestracji zgłoszenia otwarcia likwidacji. W dniu 10 stycznia 2007 r. Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał nieprawomocne postanowienie 
o wykreślenie NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XIII KRS 422/07/869). NTT System 
Transport Sp. z o.o. w likwidacji zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców po uprawomocnieniu się ww. postanowienia.

Ze względu na ograniczoną działalność ww. spółek udział Emitenta w kapitale zakładowym tych podmiotów w dniu zatwierdzenia Prospektu nie 
jest istotny z punktu widzenia oceny aktywów i pasywów, sytuacji fi nansowej oraz zysków i strat Emitenta.
Emitent jest także podmiotem dominującym w stosunku do istotnego podmiotu zależnego, NTT System Montaż Sp. z o.o., opisanego w punkcie 7.2.

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta
Emitent jest podmiotem dominującym wobec istotnego, z punktu widzenia przedmiotu działalności, podmiotu zależnego – NTT System Montaż 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osowskiej 84, w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na zgromadzeniu 
wspólników spółki.

8. ŚRODKI TRWAŁE

8.1. Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych
Emitent posiada następujące znaczące rzeczowe aktywa trwałe:
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Tabela 20. Znaczące aktywa trwałe – nieruchomości

Położenie Księga wieczysta Powierzchnia 
w mkw. Tytuł prawny Przeznaczenie Zabudowania

Zakręt 
(gmina 
Wiązowna, 
powiat 
otwocki)

WA10/00037654/3
Sąd Rejonowy w Otwocku 9 600 m2 Własność 

Działalność 
produkcyjna 
i budynki 
administracyjne

Budynek produkcyjno-
administracyjny o pow.
1 529m2

Magazyn o pow. 2 874.40m2

Zakręt 
(gmina 
Wiązowna, 
powiat 
otwocki)

WA10/00010779/0*
Sąd Rejonowy w Otwocku 1 922 m2 Własność 

Planowana 
rozbudowa budowa 
budynku biurowo-
produkcyjnego 
i magazynu 
znajdującego się 
na sąsiedniej działce

Teren niezabudowany

Warszawa

KW 213058
Sąd Rejonowy dla 
Warszawy Mokotowa 
w Warszawie

708 m2

Spółdzielcze 
własnościowe 
prawo do lokalu 
użytkowego

Siedziba Spółki Budynek biurowy, magazyn 
podręczny

Ruda 
Śląska

KW 12598 
Sąd Rejonowy w Rudzie 
Śląskiej

2 248 m2 Użytkowanie 
wieczyste 

Siedziba fi rmowego 
Punktu Sprzedaży

Budynek biurowo- 
magazynowy

Bielsko-Biała
KW 79658*

Sąd Rejonowy w Bielsku- 
Białej 

2 1755 m2 Własność Inwestycja 
w nieruchomość Teren niezabudowany

*  W związku z tym, iż nieruchomość ta została nabyta przez Emitenta 18 grudnia 2006 r., nie założono jeszcze dla niej odrębnej Księgi Wieczystej. 
W Prospekcie podano numer Księgi Wieczystej nieruchomości, z której nabywana przez Emitenta nieruchomość została wydzielona.

Źródło: Spółka

Emitent planuje nabycie następujących znaczących rzeczowych aktywów trwałych:
• Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działek nr 7/9, o obszarze 768 m2 i nr 7/10, o obszarze 768 m2, położonych 

w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, wraz z budynkiem znajdującym się na tej nieruchomości. Ww. nieruchomości objęte są księgą wieczystą 
KW WA6M/00030411/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Uchwałą nr 2 z dnia 13 listopada 2006 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska” w Warszawie ww. znaczą-
cych rzeczowych aktywów trwałych w drodze umowy sprzedaży, za cenę 900 000,00 PLN. Zarząd Emitenta planuje sfi nansować transakcję ze 
środków własnych. Planowany zakup wieczystego prawa użytkowania wyżej wymienionej nieruchomości nie jest związany z realizacją celów 
emisji akcji serii C – głównym celem transakcji jest zakup budynku, w którym mieści się siedziba Emitenta.

Na rzeczowych aktywach trwałych Emitenta ustanowiono następujące obciążenia:
Hipoteka zwykła w kwocie 5.000.000 zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna (KW nr WA10/00037654/3), 
na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia kredytu z terminem spłaty do 24 listopada 2006 r.
Dnia 16 listopada 2006 r. Emitent wniósł o zmianę ww. wpisu w dziale IV KW nr WA10/00037654/3 w ten sposób, że na mocy aneksu do umowy 
kredytu, począwszy od dnia 16 listopada 2006 r., termin spłaty kredytu przypadający na dzień 24 listopada 2006 r. został przesunięty na dzień 
23 listopada 2007 r.
Hipoteka umowna kaucyjna o wartości 2.850.000 zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna (KW 
nr WA10/00037654/3), na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia kredytu wraz z oprocentowaniem z terminem spłaty 
do 23 listopada 2006 r.
Dnia 16 listopada 2006 r. Emitent wniósł o zmianę ww. wpisu w dziale IV KW nr WA10/00037654/3 w ten sposób, że na mocy aneksu do umowy 
kredytu, począwszy od dnia 16 listopada 2006 r., termin spłaty kredytu przypadający na dzień 23 listopada 2006 r. został przesunięty na dzień 
22 listopada 2007 r.
Hipoteka umowna kaucyjna o wartości 1.250.000 zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna (KW 
nr WA10/00037654/3), na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia odsetek oraz innych kosztów należności ubocznych 
od kredytu zabezpieczonego hipoteką opisaną pod nrem 1.
Prawo przejścia i przejazdu (ograniczone prawo rzeczowe) ustanowione na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna 
(KW nr WA10/00037654/3), na rzecz pięciu osób fi zycznych.
Prawo użytkowania (ograniczone prawo rzeczowe) ustanowione na części nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna (KW 
nr WA10/00037654/3), na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. Rejon energetyczny Otwock.
Prawo przejścia i przejazdu (ograniczone prawo rzeczowe) ustanowione na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna 
(KW nr WA10/00010779/0), na rzecz czterech osób fi zycznych. 
Hipoteka kaucyjna o wartości 2.700.000 zł, ustanowiona na nieruchomości w Rudzie Śląskiej (KW 12598), na rzecz Raiff eisen Bank Polska S.A. w celu 
zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu na działalność gospodarczą, z terminem spłaty do 31 maja 2007 r.
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Na podstawie umowy najmu z dnia 2 stycznia 2006 r. Emitent wynajął osobie fi zycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą 
lokal użytkowy o powierzchni 35 m2, znajdujący się na nieruchomości w Rudzie Śląskiej (KW 12598). Umowa została zawarta na czas nieokreślony 
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Na podstawie umowy najmu z dnia 4 maja 2004 r. Emitent wynajął Less Sp. z o.o. lokal użytkowy o powierzchni 5 m2, znajdujący się na nieruchomo-
ści w Rudzie Śląskiej (KW 12598). Umowa została zawarta na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Na podstawie umowy najmu z dnia 31 maja 2003 r. Emitent wynajął osobie fi zycznej prowadzącej ewidencjonowaną działalność gospodarczą 
lokal użytkowy o powierzchni 34 m2 oraz lokal magazynowy o powierzchni 4,5 m2, znajdujące się na nieruchomości w Rudzie Śląskiej (KW 12598). 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska
W stosunku do Emitenta nie występuje obowiązek spełniania wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzy-
stanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.
Emitent podlega obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dnia 30 grudnia 2005 r. Emitent podpisał Umowę nr 944/12/2005 (aneksowaną 11.05.2006 r.) z Polskim Systemem Recyklingu Organizacja Odzysku 
S.A. (PSROO). Na mocy umowy PSROO przejęła i wykonuje obowiązki Emitenta w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych i przekazuje je 
do recyklingu zgodnie z ww. ustawą. PSROO dokonuje również w imieniu Emitenta rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim na podstawie dostarczo-
nych przez Emitenta danych dot. wprowadzanych ilości. Są to usługi odpłatne – opłata wynikająca z umowy (w roku 2005 wyniosła 3 660,35 PLN) 
pomniejsza kwotę zysku ze sprzedaży odpadów, jednakże jest to koszt nieunikniony (bez umowy z organizacją Emitent musiałby odzyskać 100% 
wprowadzonych opakowań).
Emitent posiada odpowiednio do obowiązujących przepisów opracowany system selekcjonowania odpadów oraz wykwalifi kowany personel, 
przez co odzyskuje maksymalnie odpady opakowaniowe. Dzięki stałemu podnoszeniu świadomości w zakresie gospodarowania odpadami Emi-
tentowi udaje się rokrocznie odzyskać znacznie więcej niż przewidywały normy ustawowe.
Aby ułatwić procedury, Emitent przyjął model odpłatnego oddawania odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki – na pod-
stawie umowy podpisanej z fi rmą Stora Enso Recycling (jest akcjonariuszem PSROO),  która uprawniona jest do prowadzenia działalności w zakre-
sie m.in. odzysku i zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Niniejsze odbiory są potwierdzane kartami przekazania odpadów, 
a wpływy ze sprzedaży tych odpadów (w 2005 r. było to ogółem 20.517,50 PLN) Emitent przeznacza na dalszą edukację ekologiczną oraz uspraw-
nianie zbiórki odpadów opakowaniowych.

Emitent podlega także obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Emitent decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska otrzymał numer rejestrowy: E0001936WZ.
Emitent dnia 22 września 2006 r. zawarł z Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą 
w Krakowie (Biosystem Elektrorecykling) umowę nr 2006/09/259 o przejęciu obowiązku odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przed-
miotem umowy jest powierzenie Biosystem Elektrorecykling przez Emitenta wykonywania obowiązków ciążących na Emitencie zgodnie z ustawą 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz określenie warunków fi nansowych takiego przejęcia.

Emitent podlega ponadto obowiązkom w ramach gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w zakresie unieszkodliwiania zużytych źródeł światła. Obo-
wiązki te realizowane są poprzez fi rmę  Maya Victory Spółka z o.o. z siedzibą w Bogumiłowie, na podstawie umowy nr 250/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r.

Oprócz wyżej wymienionych Emitent zobowiązany jest do posiadania odpowiednich umów na obsługę swoich obiektów w zakresie wywozu 
niesegregowanych odpadów komunalnych, nieczystości płynnych,  odbioru zużytych tonerów, gromadzenia w specjalistycznych pojemnikach 
zużytych świetlówek (lampy wyładowcze) i przekazywania ich spełniającej wymogi ochrony środowiska fi rmie. Jest to realizowane w ramach 
odrębnych porozumień.
Od 2006 r. Emitent zobowiązany jest do odzysku  baterii i akumulatorów stosowanych na potrzeby działania sprzętu oferowanego przez Emitenta. 
Obecnie Emitent jest w trakcie wdrażania procedur oraz ustalania zasad współpracy z organizacją odzysku.

9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ

9.1. Sytuacja fi nansowa
Ocena zarządzania zasobami fi nansowymi Emitenta oraz NTT System Sp. z o.o. jako Podmiotu Przejętego została przeprowadzona w oparciu o zba-
dane sprawozdania za następujące okresy:

• Od 01.01. do 30.06.2006 r. dla NTT System S.A.
• Od 28.10.2004 do 31.12.2005 r. dla NTT System S.A.
• Od 01.01. do 31.12.2005 r. dla NTT System Sp. z o.o.
• Od 01.01. do 31.12.2004 r. dla NTT System Sp. z o.o.
• Od 01.01. do 31.12.2003 r. dla NTT System Sp. z o.o.

Ponadto w okresie, za który sporządzone zostało ostatnie zaprezentowane w Prospekcie sprawozdanie fi nansowe, nastąpiło połączenie z NTT Sy-
stem Sp. z o.o., miało ono miejsce dnia 08.06.2006 r. W związku z powyższym sprawozdania fi nansowe Emitenta za okres od 01.01 do 30.06.2006 r. 
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zawierają również dane fi nansowe NTT System Sp. z o.o. od momentu połączenia, tj. od dnia 08.06.2006 r. Połączenie Spółki NTT System S.A. ze 
Spółką NTT System Sp. z o.o. nastąpiło zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (metodą nabycia) poprzez przeniesienie całego 
majątku Spółki Przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą, tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału za-
kładowego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie Spółka Przejmująca wydała wspólnikom Spółki Przejmowanej. Za każdy 1 udział NTT 
System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12 650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał zakładowy NTT System S.A. został 
podwyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,50 zł każda. Było to istotne 
zdarzenie w historii Emitenta, które wpłynęło na skalę działalności Spółki. NTT System Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo o długoletniej historii, znanej 
marce, ugruntowanej pozycji na rynku. Skala działalności Podmiotu Przejętego w stosunku do skali działalności Emitenta była tak duża, iż uznano 
za uzasadnione zaprezentowanie danych fi nansowych obu podmiotów, aby w pełni odzwierciedlić obecną sytuację Emitenta i jego potencjał 
w przyszłości. Najbardziej reprezentatywnym dla obrazu obecnej działalności Emitenta będą wyniki fi nansowe NTT System Sp. z o.o. – Podmiotu 
Przejętego - za lata 2003, 2004 i 2005.
 
Tabela 21. Podstawowe wyniki fi nansowe NTT (w tys. zł)

Wyszczególnienie
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 23 643 16 348 470 610 401 486 397 437

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 710 - 160 770 111 672 103 706

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 933 16 348 309 840 289 814 293 731

Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 22 289 16 321 430 777 377 939 371 070

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 3 449 - 143 211 96 166 90 957

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 840 16 321 287 566 281 773 280 113

Zysk brutto ze sprzedaży 1 354 27 39 833 23 547 26 367

Koszty sprzedaży 1 510 - 25 154 24 682 20 956

Koszty ogólnego zarządu 123 25 2 144 1 677 1 439

Zysk ze sprzedaży -279 2 12 535 -2 812 3 972

Pozostałe przychody operacyjne 686 - 6 722 7 032 8 278

Pozostałe koszty operacyjne 577 - 4 752 3 542 7 751

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) -170 2 14 505 678 4 499

Zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) -119 2 15 284 1 302 5 131

Przychody fi nansowe 695 10 1 013 4 115 1 300

Koszty fi nansowe 470 - 6 728 1 131 3 027

Zysk z działalności gospodarczej 55 12 8 790 3 662 2 772

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - -

Zysk brutto 55 12 8 790 3 662 2 772

Zysk netto 113 10 7 022 3 029 1 236

Aktywa ogółem, w tym: 131 726 4 858 197 357 101 193 109 800

Aktywa trwałe 40 287 0 8 841 6 371 5 710

Aktywa obrotowe, w tym: 91 439 4 858 188 516 94 822 104 090

Zapasy 41 320 - 41 015 26 926 25 806

Należności krótkoterminowe 38 404 4 848 126 619 55 335 71 163

Inwestycje krótkoterminowe 9 091 10 20 554 11 998 6 919

Kapitał własny 66 659 532 31 658 25 608 23 198

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 65 067 4 326 165 699 75 585 86 602

Zobowiązania długoterminowe 106 - 146 - -

Zobowiązania krótkoterminowe 62 244 4 326 161 890 73 321 82 198

Źródło: Spółka
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Prezentowane wyniki fi nansowe NTT System Sp. z o.o. świadczą o jej dynamicznym rozwoju, dużym potencjale, co obecnie będzie miało przeło-
żenie na działalność Emitenta.
Większość przychodów NTT System Sp. z o.o., a obecnie i NTT System S.A. uzyskuje ze sprzedaży towarów i materiałów. Udział ten systematycznie 
spada na korzyść przychodów ze sprzedaży produktów.
Dynamiczny wzrost przychodów w latach 2003-2005 pociągnął za sobą również wzrost kosztów operacyjnych (w roku 2005 w stosunku do po-
przedniego okresu o 14%), rosły one jednak wolniej niż przychody ze sprzedaży (w roku 2005 o 17% w stosunku do roku 2004). Taką tendencję 
zamierza utrzymać również Emitent. 
W całym prezentowanym okresie występowała nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi kosztami operacyjnymi, która 
wynika głównie z przychodów osiągniętych dzięki otrzymanym bonusom sprzedażowym i zwrotom kosztów marketingowych.
Znaczącą pozycją fi nansową są również przychody i koszty fi nansowe. Nie posiadają one jednolitej tendencji, ponieważ w głównej mierze stano-
wią one różnice kursowe.
W latach 2003-2005 zysk netto znajdował się w trendzie wzrostowym i taką tendencję zamierza również utrzymać Emitent, co odzwierciedlono 
w prognozach fi nansowych zamieszczonych w pkt 13.2 Dokumentu Rejestrowego niniejszego Prospektu.

Analiza rentowności. Ocenę rentowności Emitenta oraz Podmiotu Przejętego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22. Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Wskaźnik rentowności brutto ze sprzedaży a) % 5,7 0,2 8,5 5,9 6,6

Wskaźnik rentowności sprzedaży b) % -1,2 0,0 2,7 -0,7 1,0

Wskaźnik rentowności EBIT c) % -0,7 0,0 3,1 0,2 1,1

Wskaźnik rentowności EBITDA d) % -0,5 0,0 3,2 0,3 1,3

Wskaźnik rentowności działalności 
gospodarczej e) % 0,2 0,1 1,9 0,9 0,7

Wskaźnik rentowności brutto f) % 0,2 0,1 1,9 0,9 0,7

Wskaźnik rentowności netto g) % 0,5 0,1 1,5 0,8 0,3

Wskaźnik rentowności aktywów ROA h) % 0,1 0,2 3,6 3,0 1,1

Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE i) % 0,2 1,9 22,2 11,8 5,3

a)-g) wskaźniki rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
h) wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu
i) wskaźnik rentowności kapitału własnego – stosunek zysku netto za dany okres do stanu kapitałów własnych na koniec danego okresu
Źródło: Spółka

Na podstawie danych fi nansowych NTT System Sp. z o.o. za okresy sprawozdawcze 2003-2005 można zaobserwować trend wzrostu we wszystkich 
grupach rentowności. Wzrost przychodów ze sprzedaży w połączeniu z wolniejszym wzrostem kosztów przekłada się na zwiększanie rentowno-
ści, co stanowi doskonałą bazę do dalszych wzrostów dla Emitenta, kontynuującego działalność Podmiotu Przejętego. Wiązać to należy z przyjętą 
przez Zarząd Emitenta strategią rozwoju sprzedaży w segmencie produktów o większej rentowności, wzrostem wolumenu sprzedaży, czyli wzro-
stem skali działalności, który pozwala na zmniejszenie udziału kosztów stałych w kosztach ogółem. Nie bez znaczenia na wyniki Emitenta, w związ-
ku z zakupami od dostawców zagranicznych, było zachowanie się kursów walut obcych (w tym głównie EUR i USD) w stosunku do PLN.

Analiza struktury aktywów. Ocenę struktury aktywów NTT System S.A. jako Emitenta oraz NTT System Sp. z o.o. jako Podmiotu Przejętego za-
prezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 23. Wskaźniki struktury aktywów

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Rzeczowe aktywa trwałe / Aktywa % 4,6 - 3,1 5,2 4,2

Zapasy / Aktywa % 31,4 - 20,8 26,6 23,5

Należności krótkoterminowe / Aktywa % 29,2 99,8 64,2 54,7 64,8

Źródło: Spółka

Główną pozycją aktywów Emitenta są aktywa obrotowe. Ze względu na połączenie Emitenta ze Spółką NTT System Sp. z o.o., dokonane w 2006 r., należy 
zwrócić uwagę, że danych dotyczących struktury aktywów Emitenta przed datą połączenia nie należy porównywać z danymi NTT System S.A. po połą-
czeniu ze Spółką Przejętą. Struktura aktywów po połączeniu Emitenta z NTT System Sp. z o.o. będzie zbliżona do struktury w NTT System Sp. z o.o.
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W roku 2005 aktywa obrotowe w Spółce Przejętej stanowiły ok. 98% aktywów ogółem. Z kolei w tej grupie dominującą rolę odgrywały należności 
krótkoterminowe (64% aktywów ogółem w roku 2005), przede wszystkim należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek.
Wysoki poziom należności wynika ze specyfi ki działalności Emitenta, relacji z klientami. W związku z tym, że odbiorcami produktów i towarów są 
duże sieci handlowe, integratorzy, hurtownie, klienci korporacyjni i z sektora budżetowego, Spółka akceptuje dłuższe terminy spłaty należności. 
Analogiczna sytuacja występuje przy udzielanych Spółce terminach płatności zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, co znajduje odzwier-
ciedlenie we wskaźnikach rotacji należności i zobowiązań krótkoterminowych.

Innym ważnym składnikiem aktywów są zapasy, których poziom jest wrażliwy na szereg czynników, do jakich należą m.in. potrzeba zabezpieczenia popytu 
klientów, rosnący asortyment sprzedaży czy też korzyści dotyczące ceny zakupu, wynikające z globalnej i jednostkowej skali zamówień od dostawców.

Analiza sprawności działania. Analizę sprawności działania Emitenta oraz Podmiotu Przejętego przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24. Wskaźniki rotacji

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Wskaźnik rotacji aktywów a) Ilość razy 0,2 3,4 2,4 4,0 3,6

Wskaźnik rotacji zapasów b) Ilość razy 0,6 - 11,5 14,9 15,4

Wskaźnik spływu należności 
krótkoterminowych c) Liczba dni 292 107 97 50 64

Wskaźnik spłaty zobowiązań 
krótkoterminowych d) Liczba dni 474 95 124 66 74

a) wskaźniki rotacji aktywów – iloraz przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do aktywów
b) wskaźniki rotacji zapasów – iloraz przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do zapasów
c)  wskaźnik spływu należności krótkoterminowych – iloraz należności bieżących pomnożonych przez liczbę dni w okresie do przychodów ze sprze-

daży produktów, towarów i materiałów
d)  wskaźnik spłaty zobowiązań krótkoterminowych – iloraz zobowiązań bieżących pomnożonych przez liczbę dni w okresie do przychodów ze 

sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Źródło: Spółka

Wskaźnik rotacji aktywów jest w przypadku Emitenta ściśle skorelowany z istotnymi fl uktuacjami sumy bilansowej, na które wpływają okresowe 
zmiany poziomu należności i zapasów powiązane ze zmianami zobowiązań po stronie pasywów. Widać to na przykładzie wzrostu sumy bilansowej 
NTT System Sp. z o.o. w 2005 r. o 95% w stosunku do poziomu w roku 2004, co związane było z realizacją w ostatnich miesiącach 2005 r. zamówień 
wynikających z wygranych przez Spółkę przetargów publicznych na dostawy sprzętu komputerowego.

W analizowanych okresach spłata zobowiązań jest znacznie dłuższa od okresu spływu należności. Różnica ta oznacza okres „kredytowania” przez do-
stawców. W porównaniu ze wskaźnikami płynności można stwierdzić, że jest to wynik dobrej negocjacji terminów płatności zobowiązań, a nie przyczy-
na związana z jakimikolwiek problemami płatniczymi. Wyjątek dla NTT System S.A. stanowi rok 2005, kiedy wystąpiła sytuacja odwrotna, czyli Spółka 
szybciej regulowała swoje zobowiązania niż następowała zamiana należności na gotówkę, co związane było, jak już wcześniej wspomniano, z realizacją 
w ostatnich miesiącach 2005 r. zamówień wynikających z wygranych przez Spółkę przetargów publicznych na dostawy sprzętu komputerowego.

9.2. Wynik operacyjny

9.2.1. Czynniki mające istotny wpływ na znaczące zmiany w przychodach ze sprzedaży oraz na wyniki z działalności opera-
cyjnej Emitenta

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na znaczne zmiany w przychodach ze sprzedaży oraz na wyniki z działalności operacyjnej Emitenta było połączenie 
poprzez przejęcie NTT System Sp. z o.o., podmiotu będącego największym polskim producentem komputerów stacjonarnych, o bardzo dobrej kondycji 
fi nansowej, ugruntowanej pozycji na rynku i rozpoznawalnej marce. Dnia 08.06.2006 r. nastąpiła rejestracja połączenia i od tej daty sprawozdania Emiten-
ta zawierają skutki tego połączenia. Wyraźny wzrost wszystkich pozycji fi nansowych będzie widoczny w sprawozdaniach fi nansowych za II półrocze 2006, 
co zostało zaprezentowane w danych szacunkowych na rok 2006, zamieszczonych w pkt 13.2 Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.
Ponadto wpływ na wzrost przychodów Emitenta miał i ma zwiększający się popyt na sprzęt komputerowy we wszystkich obsługiwanych sekto-
rach gospodarki – administracji publicznej i spółek skarbu państwa oraz odbiorców indywidualnych, jak również chłonność sektora MSP. Udział 
NTT System w rynku w ciągu roku wzrósł o 1,1 %, tj. do 7,9% w 2005 r.
Wzrost sprzedaży produktów jest spowodowany szybkim dostosowywaniem się spółki do dynamicznie rozwijającego się pod względem technolo-
gicznym rynku sprzętu i podzespołów komputerowych oraz zwiększeniem produkcji serwerów (w roku 2005 odnotowano ponad 3% wzrostu w kra-
jowym rynku sprzedaży tego produktu, tj. do 5,4% w 2005 roku, oraz wzrost sprzedaży notebooków, w tym produkowanych pod własną marką).
Emitent rozwija się szybciej niż rynek ze względu na długoletnie doświadczenie i umiejętności dostosowania się do potrzeb odbiorców zaintere-
sowanych wysoką jakością (w tym wypadku nowoczesnym produktem) za stosunkowo konkurencyjną cenę.
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Taka polityka prowadzenia biznesu przyniosła w 2005 roku 17% dynamikę przychodów, natomiast w roku 2006 wg ostrożnych szacunków – ponad 
12%, szacowana niższa dynamika jest spowodowana przesunięciem rozstrzygnięć przetargów publicznych na 2007 r.

Zarząd Emitenta oczekuje, iż realizacja celów emisyjnych jeszcze bardziej umocni pozycję Spółki w kraju (przede wszystkim poprzez znaczne 
zwiększenie mocy produkcyjnych oraz dalszą redukcję kosztów jednostkowych produkcji).

W działalności Emitenta i Podmiotu Przejętego nie wystąpiły, poza opisanymi powyżej, inne istotne czynniki, zdarzenia nadzwyczajne lub spora-
dyczne bądź nowe rozwiązania mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej.

9.2.2. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fi skalnej, monetarnej i politycznej oraz inne czynniki wpływające na działal-
ność operacyjną Emitenta

Zdaniem Zarządu polityka gospodarcza rządu ma wpływ na działalność operacyjną Emitenta, jednakże Spółka nie jest w stanie przewidzieć zmian 
w polityce gospodarczej, fi skalnej, monetarnej czy też walutowej. Zarząd Emitenta stara się na bieżąco reagować na zmiany w otoczeniu zewnętrz-
nym, tak aby jak najskuteczniej niwelować wpływ na wyniki fi nansowe.
Istotne znaczenie dla działalności operacyjnej Emitenta ma polityka monetarna i walutowa, prowadzona przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej. 
Zmiany kursów walut mają wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki fi nansowe, co zostało opisane w części II Prospektu – „Czynniki Ryzyka”.

10. ZASOBY KAPITAŁOWE

10.1. Źródła kapitału Emitenta
Ocena fi nansowania działalności Emitenta oraz NTT System Sp. z o.o. jako Podmiotu Przejętego została przeprowadzona w oparciu o zbadane 
sprawozdania sporządzone na dzień:

• 30.06.2006 r. dla NTT System S.A.
• 31.12.2005 r. dla NTT System S.A.
• 31.12.2005 r. dla NTT System Sp. z o.o.
• 31.12.2004 r. dla NTT System Sp. z o.o.
• 31.12.2003 r. dla NTT System Sp. z o.o.

Tabela 25. Źródła fi nansowania (w tys. zł)

Pasywa
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Kapitał własny 66 659 532 31 658 25 608 23 198
Kapitał podstawowy 66 536 522 383 383 330
Kapitał zapasowy - - 24 073 22 042 21 406
Kapitał z aktualizacji wyceny - - 180 154 226
Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 - - - -
Zysk (strata) roku obrotowego 113 10 7 022 3 029 1 236
Rezerwy na zobowiązania 2 717 - 3 663 2 264 4 158
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

546 - 789 357 40

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 - 115 - 50
Pozostałe rezerwy 2 082 - 2 759 1 907 4 068
Zobowiązania długoterminowe 106 - 146 - -
Zobowiązania krótkoterminowe 62 244 4 326 161 890 73 321 82 198
Kredyty i pożyczki 20 405 - 22 480 13 722 10 032
Z tytułu dostaw i usług (z tym od jednostek 
powiązanych)

39 395 4 325 128 964 55 227 69 865

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń

1 694 1 9 895 4 053 1 793

Z tytułu wynagrodzeń 154 - 82 40 33
Inne 450 - 319 84 122
Fundusze specjalne 146 - 150 195 353
Rozliczenia międzyokresowe - - - - 246
Pasywa razem 131 726 4 858 197 357 101 193 109 800

Źródło: Spółka



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 53

Część III – Dokument Rejestracyjny

Okresem najbardziej miarodajnym w celu przeprowadzenia analizy fi nansowania działalności będą dla NTT System Sp. z o.o. lata 2003-2005. Uza-
sadnienie zawarto w pkt 9.1. przedstawianej części Prospektu.
Źródłem fi nansowania Emitenta, podobnie jak i Spółki Przejętej, był w przeważającej części kapitał obcy.
W roku 2005 w NTT System Sp. z o.o. suma pasywów wzrosła o 95% w stosunku do okresu poprzedniego na skutek zwiększenia zobowiązań krót-
koterminowych z tytułu dostaw i usług o 73 737 tys. zł.

Analiza zadłużenia. Analiza zadłużenia Emitenta oraz Podmiotu Przejętego została przedstawiona w poniższej tabeli.

Tabela 26. Wskaźniki zadłużenia

Wyszczególnienie j.m.
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003

Wskaźnik struktury kapitału a) % 0,2 - 0,5 - -
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego b) % 93,5 813,2 511,8 286,3 354,3
Wskaźnik ogólnego zadłużenia c) % 47,3 89,0 82,0 72,5 74,9
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego d) % 0,1 - 0,1 - -

a) wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego
b) wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego
c) wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do ogólnej sumy pasywów
d) wskaźnik zadłużenia długoterminowego – stosunek zobowiązań długoterminowych do pasywów ogółem
Źródło: Spółka

Największe przychody Emitent czerpie z działalności dystrybucyjnej. Duża jej skala wymaga zaangażowania olbrzymich środków obrotowych. 
Pomimo stałego budowania kapitałów własnych w oparciu o kapitał zakładowy i wypracowane zyski niezbędne jest wykorzystanie zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania. Analizując powyższe dane, można zauważyć, że zarówno Emitent, jak i NTT System Sp. z o.o. nie korzystał z zadłużenia 
długoterminowego. Gros kapitałów obcych stanowią, jak wcześniej wspomniano, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Jako 
wspomagające źródło fi nansowania wykorzystywane są krótkoterminowe kredyty bankowe.

Analiza płynności. Płynność fi nansową Emitenta oraz NTT System Sp. z o.o. przedstawia następująca tabela.

Tabela 27. Wskaźniki płynności

Wyszczególnienie
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003
Wskaźnik bieżącej płynności a) 1,5 1,1 1,2 1,3 1,3

Wskaźnik płynności szybkiej b) 0,8 1,1 0,9 0,9 1,0

Wskaźnik natychmiastowy c) 0,15 0,00 0,13 0,16 0,08

a) wskaźnik bieżącej płynności – stosunek wartości majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu
b)  wskaźnik płynności szybkiej – stosunek wartości majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych na koniec 

danego okresu
c) wskaźnik natychmiastowy – stosunek wartości środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krót-
koterminowych na koniec okresu
Źródło: Spółka

Wskaźniki płynności fi nansowej we wszystkich okresach sprawozdawczych kształtowały się na podobnym wysokim poziomie świadczącym o tym, 
że Emitent oraz spółka przez niego przejęta nie posiadały żadnych problemów płatniczych.

10.2. Źródła i kwoty oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta
Źródła i kwoty oraz charakterystykę przepływów środków pieniężnych Emitenta i NTT System Sp. z o.o. zamieszczono poniżej.
 
Tabela 28. Przepływy pieniężne Emitenta (w tys. zł)

Wyszczególnienie 
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 18 058 -512 3 379 4 371 4 829

Zysk netto 113 10 7 022 3 029 1 236
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Wyszczególnienie 
NTT System 

S.A.

30.06.2006

NTT System 
S.A.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2005

NTT System 
Sp. z o.o.

2004

NTT System 
Sp. z o.o.

2003
Korekty razem 17 945 -522 -3 643 1 342 3 593
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 058 -512 3 379 4 371 4 829
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej -46 - -1 621 -1 335 -491

Wpływy - - 2 96 181
Wydatki -46 - -1 623 1 431 672
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - -1 621 -1 335 -491
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
fi nansowej -10 674 522 6 798 2 043 -1 735

Wpływy - 522 8 758 13 775 7 972
Wydatki 10 674 - 1 960 11 732 9 707
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej -10 674 522 6 798 2 043 -1 735
Przepływy pieniężne netto, razem 7 338 10 8 556 5 079 2 603
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 9 044 10 8 556 5 079 2 603
Środki pieniężne na początek okresu 10 0 11 998 6 919 4 316
Środki pieniężne na koniec okresu 9 014 10 20 554 11 998 6 919

Źródło: Spółka

Saldo przepływów z działalności operacyjnej w NTT System Sp. z o.o. w ciągu analizowanych lat przyjmowało wartości dodatnie. Jest to bardzo 
korzystna sytuacja, ponieważ przepływy z działalności operacyjnej odnoszą się do przepływów wynikających z zasadniczej działalności przedsię-
biorstwa, przy czym zasadniczą rolę odgrywała wartość zysku netto. W NTT System S.A. w roku 2005 odnotowano niewielką wartość ujemną w tej 
pozycji, jednak był to pierwszy rok działalności Spółki i taka sytuacja jest uzasadniona.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w analizowanych okresach charakteryzowały się ujemnym saldem. Był to wynik ponoszenia na-
kładów na rozwój i zachowanie konkurencyjnej pozycji na rynku, w tym na budowę i rozbudowę zakładu produkcyjnego w miejscowości Zakręt. 
Ponadto ponoszono nakłady na modernizację i rozbudowę terenowych punktów sprzedaży. W działalności inwestycyjnej Spółka inwestowała 
również w aktywa fi nansowe poprzez nabywanie udziałów w spółkach handlowych.
Przepływy pieniężne z działalności fi nansowej oprócz roku 2003 wykazywały saldo dodatnie, z czego najistotniejszym elementem mającym wpływ 
na kształtowanie się salda przepływów z działalności fi nansowej było zaciąganie zadłużenia krótkoterminowego (kredyty) oraz spłata już istniejącego.

Szczegółowy opis przepływów środków pieniężnych NTT System Sp. z o.o.
Środki pieniężne na początek 2003 r. kształtowały się na poziomie 4 316 tys. zł.
W 2003 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 2 603 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej do 31 grudnia 2003 roku wyniosły 4 829 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: 
zmiana stanu należności (-), zmiana stanu zapasów (-), zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek (+), zmiana 
stanu rezerw (+).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (-) 491 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki na nabycie aktywów fi nansowych w jed-
nostkach powiązanych, a także nabyła wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, jednocześnie osiągając przychody ze zbycia 
środków trwałych.
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej do 31 grudnia 2003 roku wyniosły (-) 1 735 tys. zł. Ujemne przepływy z tego tytułu wynikały 
przede wszystkim ze spłaty netto kredytów bankowych, zapłaconych odsetek i wypłaconej dywidendy na rzecz właścicieli.
Środki pieniężne na koniec 2003 r. stanowiły 6 919 tys. zł.

Środki pieniężne na początek 2004 r. kształtowały się na poziomie 6 919 tys. zł.
W 2004 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 5 079 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej do 31 grudnia 2004 roku wyniosły 4 371 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: 
zmiana stanu należności (+), zmiana stanu zapasów (-), zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek (-), zmiana 
stanu rezerw (-).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (-) 1 335 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki głównie na nabycie wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej do 31 grudnia 2004 roku wyniosły 2 043 tys. zł. Dodatnie przepływy z tego tytułu wynikały 
przede wszystkim z zaciągnięcia netto kredytów bankowych. Główne wypływy z tytułu działalności fi nansowej dotyczyły zapłaconych odsetek 
i wypłaconej dywidendy na rzecz właścicieli.
Środki pieniężne na koniec 2004 r. stanowiły 11 998 tys. zł.

Środki pieniężne na początek 2005 r. kształtowały się na poziomie 11 998 tys. zł.
W 2005 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 8 556 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej do 31 grudnia 2005 roku wyniosły 3 379 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: 
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zmiana stanu należności (-), zmiana stanu zapasów (-), zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek (+), zmiana 
stanu rezerw (+).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (-) 1 621 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki głównie na nabycie wartości niemate-
rialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej do 31 grudnia 2005 roku wyniosły 6 798 tys. zł. Dodatnie przepływy z tego tytułu wynikały 
przede wszystkim z zaciągnięcia netto kredytów bankowych. Główne wypływy z tytułu działalności fi nansowej dotyczyły zapłaconych odsetek 
i wypłaconej dywidendy na rzecz właścicieli.
Środki pieniężne na koniec 2005 r. stanowiły 20 554 tys. zł.

Szczegółowy opis przepływów środków pieniężnych Emitenta
Pierwszy okres obrotowy działalności Emitenta trwał od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. Środki pieniężne na początek tego okresu 
były zerowe.
W pierwszym okresie działalności Emitenta przepływy pieniężne netto wyniosły 10 tys. zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej do 31 grudnia 2005 roku wyniosły (-) 512 tys. zł. Korekty dotyczyły: zmiany stanu należności 
(-) i zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek (+).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej nie wystąpiły w tym okresie.
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej do 31 grudnia 2005 roku wyniosły 522 tys. zł i dotyczyły wpływu do spółki środków pienięż-
nych z tytułu emisji akcji (kapitał założycielski). 
Środki pieniężne na koniec 2005 r. stanowiły 10 tys. zł.

Środki pieniężne na początek 2006 r. kształtowały się na poziomie 10 tys. zł.
Do dnia 30 czerwca 2006 r. przepływy pieniężne netto wyniosły 9 004 tys. zł (w tym z tytułu zwiększenia stanu środków pieniężnych w związku 
z połączeniem z NTT System Sp. z o.o. o 1 666 tys. zł).
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej do 30 czerwca 2006 roku wyniosły 18 058 tys. zł. Wśród korekt największe znaczenie miały: 
zmiana stanu należności (+), zmiana stanu zapasów (-), zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem kredytów i pożyczek (-), zmiana 
stanu rozliczeń międzyokresowych (-).
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (-) 46 tys. zł. Spółka przeznaczyła środki na nabycie aktywów fi nansowych w jed-
nostkach powiązanych, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej wyniosły (-) 10 674 tys. zł i dotyczyły spłaconych kredytów bankowych.
Środki pieniężne na dzień 30 czerwca 2006 r. stanowiły 9 014 tys. zł.

(+) wzrost stanu
(-) spadek stanu

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury fi nansowania Emitenta
Emitent swoją działalność fi nansuje z wypracowanych zysków. Jedyne środki zewnętrznego fi nansowania, z jakich korzysta Emitent, to kredyty 
obrotowe, na dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszące łącznie 20 405 tys. zł.
W strukturze fi nansowania Emitenta na dzień 30.06.2006 r. kapitały własne stanowiły 50,6%, z kolei kapitały obce stanowiły 49,4% (w tym zobowią-
zania krótkoterminowe 47,3%) pasywów Spółki.
Emitent nie planuje zaciągania żadnych długoterminowych kredytów, w tym inwestycyjnych, gdyż oczekuje, że środki do realizacji planów strate-
gicznych pozyska z nowej emisji akcji oraz wypracowanych w kolejnych latach zysków.

10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych
Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio 
istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania inwestycji
Emitent zamierza pozyskać środki pieniężne na fi nansowanie celów strategicznych poprzez emisję Akcji Serii C, które są przedmiotem oferty pub-
licznej i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W przypadku niewystarczającej 
ilości środków z emisji w pierwszej kolejności zostaną ograniczone środki obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność Spółki. W przypadku, 
gdyby emisja przyniosła środki niższe od minimalnie oczekiwanych, brakująca wartość zostanie uzupełniona ze środków własnych z przewidy-
wanego zysku netto oraz amortyzacji.

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE

11.1. Badania i rozwój
W przypadku przedsiębiorstw działających jak Emitent w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych istotne znaczenie dla utrzymania 
wysokiego standardu usług i produktów ma prowadzenie działań rozwojowych. Emitent wraz z NTT System Sp. z o.o. (Podmiotem Przejętym) 
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w okresie ostatnich 2 lat prowadził działania mające na celu testowanie nowych platform serwerowych, tworzenie nowych aplikacji itp. 
W tym zakresie były prowadzone następujące działania: 

Tabela 29. Działania rozwojowe

Rok Nazwa i zakres Wartość poniesionych 
nakładów (w tys. zł)

2004 / 2005 • Projektowanie platform serwerowych dla potrzeb rynku SMB – Small Medium Business. 123

2004 / 2005 • Projektowanie platform serwerowych wykorzystujących technologie Intel® Active Management 
i Intel Virtualization. 16

2004 / 2005 • Modyfi kacja i adaptacja platform serwerowych NTT do zastosowań SMS – Server Managament 
Software. 53

2004 / 2005 • Testowanie i modyfi kacja serwerów NTT na zgodność z oprogramowaniem Microsoft. 20

2004 / 2005 • Projektowanie linii komputerów desktop wykorzystujących technologię Intel® v-PRO™ Technology. 30

2004 / 2005 • Projektowanie platform terminalowych i testowanie na zgodność z protokołami wymaganymi 
przez klientów, adaptacja istniejącego oprogramowania do wymagań klientów. 17,6

2005 • Modyfi kacja i adaptacja oprogramowania (CoM – Corporate on line Managament) dla zastoso-
wania w komputerach NTT. 17,6

2005 • Testowanie i modyfi kacja komputerów NTT na zgodność z oprogramowaniem Microsoft. 110

2005 • Obniżanie głośności komputerów – testowanie różnych konfi guracji i optymalizacja redukcji 
głośności, uzyskiwanie certyfi katów zgodnych z normami. 46

2005 • Optymalizacja wydajności komputerów – testowanie przy pomocy Benchmarków. 53,8

Źródło: Spółka

Projektowanie platform serwerowych dla potrzeb rynku SMB oraz modyfi kacja i adaptacja platform serwerowych NTT do zastosowań 
SMS – to działania polegające na testowaniu w laboratorium NTT nowych platform serwerowych oferowanych przez takich producentów, jak: 
Intel, Supermicro, Asus, MSI i Gigabyte. Testy badają kompatybilność hardware z podstawowymi systemami operacyjnymi, określają wydajność 
za pomocą benchmarków oraz sprawdzają zgodność z aplikacjami klientów. Platformy posiadają zdolność zdalnego zarządzania. Testowaniu pod-
lega funkcjonalność SMS, szczególnie funkcje pozwalające monitorować stan systemu i umożliwiające restart po awarii.

Projektowanie platform wykorzystujących technologie Intel Active Mangment Software, projektowanie linii komputerów desktop wy-
korzystujących technologie Intel Active Mangment Software oraz modyfi kacja i adaptacja oprogramowania CoM (Corporate on line Ma-
nagment) dla zastosowania w komputerach NTT – to tworzenie aplikacji umożliwiających zdalne zarządzanie komputerami i serwerami. Aplika-
cje wykorzystują SMS i Intel Active Mangment Software i rozszerzają ich możliwości o unikalne funkcje dostępne tylko dla komputerów NTT.

Testowanie i modyfi kacja serwerów oraz komputerów na zgodność z oprogramowaniem Microsoft – to procedury testowania stworzone 
przez Microsoft, których spełnienie pozwala na używanie znaku Logo „Designed for Windows”.

Nakłady fi nansowe na powyższe działania zostały poniesione w roku 2005:

Tabela 30. Nakłady fi nansowe na działania rozwojowe

Nakłady fi nansowe NTT System S.A. NTT System Sp. z o.o.

Koszty osobowe 180 000 120 000

Koszty sprzętu 56 000 56 000

Szkolenia zewnętrzne 45 000 30 000

Źródło: Spółka

Emitent ani Podmiot Przejęty nie prowadził żadnych prac badawczych.

11.2. Patenty, licencje i znaki towarowe

11.2.1. Patenty

Emitent nie jest właścicielem, w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, żadnego patentu oraz nie wykorzystuje patentów do prowa-
dzenia swojej działalności operacyjnej.
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11.2.2. Licencje
Emitent posiada następujące istotne licencje:

Tabela 31. Licencje posiadane przez Emitenta

Licencjodawca
Umowa licencyjna 

(data zawarcia)

Przedmiot licencji

zakres (ograniczony/nieograniczony)

Microsoft Ireland 
Operations Limited 01.08.2006

Przedmiotem umowy jest instalowanie oprogramowania 
typu OEM w produkowanych komputerach. Na każda grupę 
produktów sporządzona jest osobna umowa licencyjna, zawierana 
na rok. Grupy produktów: 

systemy operacyjne, produkty typu offi  ce, aplikacje biurowe, 
serwerowe systemy operacyjne.

SOFT- LAB TRADE

L/0038/1999 z dn. 15.01.1999

L/0038/1999/2 z dn. 09.12.2002

L/0038/1999/3 z dn. 12.09.2003

L/0038/1999/4 z dn.12.01.2004

L/0038/1999/5 z dn.30.09.2004

L/0038/1999/6 z dn.24.05.2005

L/0127/2001z dn.29.03.2001

L/0321/2001 z dn.07.11.2001

L/0321/2001/1 z dn.13.02.2004

L/0186/2002 z dn. 09.08.2002

Przedmiotem licencji jest oprogramowanie fi nansowo-
księgowe obsługujące 17 stanowisk oraz oprogramowanie 
magazynowe obsługujące 114 stanowisk. 

INTEL INSIDE

23.08.1993 Umowa 
uczestnictwa w programie 
rozwoju rynku oraz licencji znaku 
handlowego

Ograniczone, niewyłączne, nieprzenaszalne, wolne od opłat 
licencyjnych prawo do kopiowania i używania Logo fi rmy Intel.

Źródło: Emitent

11.2.3. Znaki towarowe
Dnia 13 października 1993 r. NTT System Sp. z o.o. zgłosiła do Urzędu Patentowego znak towarowy słowno-–grafi czny „NTT System”, który został 
wpisany do rejestru pod numerem 95539 (decyzja z dnia 6 października 1997 r.).
Dnia 10 listopada 2006 r. NTT System S.A. zgłosiła do Urzędu Patentowego znak towarowy wpisany do rejestru towarowego w 1997 roku pod nu-
merem 95539, w zmienionej kolorystyce. Znak zgłoszony został również do ochrony międzynarodowej.
Dnia 15 lipca 1996 r. NTT System Sp. z o.o. zgłosiła do Urzędu Patentowego znak towarowy słowny „NTT”, który został wpisany do rejestru pod nu-
merem 114874 (decyzja z dnia 21 kwietnia 2000 r.). W wyniku połączenia Emitenta z NTT System Sp. z o.o. ww. znak towarowy został przejęty przez 
Emitenta. Decyzją z dnia 12 października 2006 r. Urząd Patentowy dokonał w rejestrze znaku towarowego zmiany podmiotu uprawnionego. 
Dnia 9 stycznia 2007 r. NTT System S.A. zgłosiła do Urzędu Patentowego wniosek w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słow-
ny Corrino, który został oznaczony numerem Z-319967.

12. INFORMACJE O TENDENCJACH

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach 
i cenach sprzedaży w okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty 
dokumentu rejestracyjnego

Emitent kontynuuje działalność Podmiotu Przejętego, utrzymując trend wzrostowy w produkcji i sprzedaży. W okresie od daty zakończenia ostat-
niego roku obrotowego do daty Dokumentu Rejestracyjnego nie wystąpiły żadne istotne tendencje w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz kosz-
tach i cenach sprzedaży Spółki, które byłyby inne niż tendencje wynikające z przejęcia NTT System Sp. z o.o.

Zapasy utrzymywane są na poziomie gwarantującym właściwą obsługę klienta i uzyskanie najlepszych cen ich zakupu, a jednocześnie ogranicza-
jącym do minimum koszty zaangażowanego w nie kapitału czy koszty magazynowania. Poziom cen sprzedaży i korespondujących ze sprzedażą 
kosztów jest bezpośrednio powiązany cenami zakupu sprzedawanych towarów i kosztami wytworzenia produktów. Emitent kontynuuje w tym 
politykę prowadzoną wcześniej w Podmiocie Przejętym.
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Systematyczny wzrost wolumenu sprzedaży powoduje, że działalność Emitenta cechuje się wzrostem efektywności wykorzystania zasobów – środ-
ków trwałych, zasobów fi nansowych i kapitału ludzkiego. Dalszy wzrost działalności będzie wymagać jednak większej rozbudowy infrastruktury. 
Taka sytuacja jest wynikiem stałego budowania coraz lepszej pozycji rynkowej Emitenta w oparciu o zaufanie pokładane przez dotychczasowych 
klientów, jak i zdobywane wśród nowych odbiorców.

12.2. Czynniki wywierające znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta
Według opinii Zarządu nie występują żadne istotne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca roku obrotowego 2007, z wyjątkiem:

1. Dążenia, aby dostawy komponentów do produkcji były realizowane na zasadzie „just-in-time”, czyli na 24 godziny przed procesem produkcji; 
pełne przejście na ten system nastąpi po oddaniu do użytku nowego zakładu oraz centrum logistycznego;

2. Budowania grupy autoryzowanych fi rm, za pośrednictwem których będą sprzedawane produkty Spółki oraz ujednolicenie polityki cenowej 
i marketingowej w stosunku to tej grupy fi rm;

3. Zwiększania przychodów Spółki poprzez docieranie do nowych grup klientów kupujących produkty Spółki wraz z wartością dodaną;
4. Dążenia do skoncentrowania obsługi klientów przez centralę w Warszawie. 

13. STRATEGIA ROZWOJU I PROGNOZY WYNIKÓW

13.1. Strategia rozwoju
U podstaw strategii rozwoju Emitenta stoi kontynuowanie działalności Podmiotu Przejętego oraz zdynamizowanie wzrostu sprzedaży poprzez:

• zwiększenie udziału w krajowym rynku komputerów stacjonarnych
• eksport na dużą skalę komputerów stacjonarnych do krajów Europy Zachodniej
• zwiększenie sprzedaży serwerów oraz terminali
• redukcję kosztów produkcji oraz obniżenie ryzyka spadku cen podzespołów
• rozpoczęcie sprzedaży bezpośredniej do klientów indywidualnych

Realizacja strategii Emitenta wymaga przeprowadzenia kilku kluczowych inwestycji, które Spółka planuje przeprowadzić dwuetapowo.
I etap realizacji strategii:

• Budowa nowego zakładu produkcyjnego – Emitent planuje budowę nowej montowni komputerów stacjonarnych o wydajności 400 tys. kom-
puterów rocznie z możliwością modułowej rozbudowy w przyszłości do wydajności 1,28 mln komputerów rocznie; zakład jest zaprojektowany 
tak, aby istniała możliwość montowania nie tylko komputerów stacjonarnych, ale również komputerów przenośnych, serwerów, terminali oraz 
elektroniki użytkowej (odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, palmtopy itp.); po zakończeniu budowy całość produkcji zostanie przeniesio-
na z obecnego zakładu do nowego, a w miejsce obecnej produkcji zostaną przeniesione biura i serwis z siedziby w Warszawie.

 Budowa zakładu nie tylko zwiększy potencjał produkcyjny Emitenta, ale również umożliwi produkcję innych rodzajów komputerów i elektro-
niki użytkowej, przełoży się na redukcję kosztów jednostkowych produkcji, znacznie zmniejszy liczbę wadliwych produktów, a ponadto jest 
niezbędna do uruchomienia centrum logistycznego oraz zautomatyzowania sposobu składania zamówień.

• Wdrożenie nowego systemu CRM – celem wdrożenia systemu customer relation managment (w skrócie CRM) jest budowa relacji z klientami 
korporacyjnymi, rządowymi oraz detalicznymi; w pierwszym etapie zostanie wdrożony moduł do obsługi klientów korporacyjnych i rządo-
wych, a w drugim etapie moduł do obsługi klientów detalicznych.

• Utworzenie centrum szkoleniowego – jest niezbędne do znacznego zwiększenia sprzedaży serwerów i terminali; główną rolą centrum będzie 
edukacja obecnych i potencjalnych klientów (szkolenia, seminaria, spotkania branżowe), prezentowanie nowych produktów i rozwiązań oraz 
pośrednio budowanie wizerunku na rynku (również poprzez angażowanie w system szkoleń dostawców, którzy będą współfi nansować te 
szkolenia).

• Rozbudowa centrum serwisowego – zwiększenie sprzedaży serwerów i terminali wymaga utworzenia centrum serwisowego, które umożliwi 
serwis on-site (czyli serwisowanie sprzętu u klienta); aby maksymalnie skrócić czas reakcji (od zgłoszenia do przyjazdu) oraz zredukować kosz-
ty obsługi, centra serwisowe będą rozproszone po biurach regionalnych Emitenta.

II etap realizacji strategii:
• Budowa centrum logistycznego – rozbudowa nowego zakładu o centrum logistyczne umożliwi Emitentowi zmianę sposobu prowadzenia 

działalności; obecnie Emitent szacuje zapotrzebowanie na poszczególne podzespoły niezbędne do produkcji i dystrybucji, następnie kupuje 
je w ilościach hurtowych od dystrybutorów lub bezpośrednio od producentów, montuje komputery i szuka ich nabywców poprzez wszystkie 
obsługiwane kanały dystrybucji – taki model oznacza potrzebę zaangażowania dużych środków obrotowych oraz ryzyko operacyjne związa-
ne z ciągłym spadkiem cen podzespołów.

 Docelowy model biznesu, po oddaniu do użytku centrum logistycznego, to odpłatny wynajem powierzchni magazynowej dystrybutorom/
producentom podzespołów, którzy utworzą własne magazyny, zaś składowane w nich własne towary przeznaczą pod wyłączne potrzeby NTT 
(dystrybutorzy/producenci będą odpowiadali za zarządzanie stanami magazynów, w tym za zatowarowanie, dostawy, zwroty, planowanie, 
ryzyko dotyczące utraty wartości rynkowej itp., a Emitent na bieżąco będzie pobierał dostępny w ich magazynach towar według cennika 
z bieżącego dnia).

 Uruchomienie centrum logistycznego wyeliminuje ryzyko związane ze spadkiem ceny podzespołów, obniży koszty obsługi zakupu podze-
społów oraz obniży zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy.

• Wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania komputerów – uwieńczeniem budowy nowego zakładu oraz centrum logistycznego 
będzie wdrożenie zautomatyzowanego sposobu zamawiania komputerów (konfi gurator); specjalne oprogramowanie będzie udostępnione 
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przez Emitenta kwalifi kowanym klientom w Polsce i za granicą i umożliwi im składanie zamówień on-line; system będzie obsługiwany jedno-
cześnie przez dostawców i odbiorców – dostawcy będą na bieżąco wpisywać do systemu informacje o podzespołach składowanych w cen-
trum logistycznym (parametry techniczne, ilość, cena itp.), a klienci będą mogli zamówić dowolne konfi guracje komputerów z podzespołów 
aktualnie znajdujących się w magazynach centrum logistycznego.
Wdrożenie tego systemu przełoży się na zwiększenie konkurencyjności Emitenta poprzez pełną elastyczność w możliwości konfi guracji kom-
puterów przez klientów, a także redukcję kosztów, eliminację błędów przy składaniu i przyjmowaniu zamówień oraz skrócenie czasu realizacji 
zamówień.

Nakłady inwestycyjne
• Budowa nowego zakładu produkcyjnego     – 10-11 mln PLN
• Wdrożenie nowego systemu CRM     – 0,5-1,0 mln PLN
• Utworzenie centrum szkoleniowego     – 0,5-1,5 mln PLN
• Rozbudowa centrum serwisowego     – 0,5 mln PLN
• Budowa centrum logistycznego      – 20 mln PLN
• Wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania komputerów  – 1,0 mln PLN
• Środki obrotowe       – 20 mln PLN

Harmonogram inwestycji:
• Zakończenie inwestycji wynikających z I etapu – do grudnia 2007 roku
• Zakończenie inwestycji wynikających z II etapu – do grudnia 2008 roku

13.2. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe

13.2.1. Założenia do prognoz fi nansowych

Zarząd Emitenta, sporządzając prognozy fi nansowe, bazował na wynikach i strukturze sprawozdań fi nansowych Spółki Przejętej, której działalność 
kontynuuje i której skala jest adekwatna do porównań z bieżącą i planowaną działalnością, ponadto wziął pod uwagę między innymi następujące 
czynniki:

• Aktualnie stosowane zasady rachunkowości przez Emitenta (które były identyczne w Spółce Przejętej)
• Dostępne na rynku raporty analityczne w zakresie planowanego wzrostu rynku IT w Polsce
• Kolejne przetargi na zakup komputerów stacjonarnych realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Kursy walut (w tym USD oraz EUR)
• Zmiany w prawie administracyjnym i podatkowym
• Aktualną sytuację fi nansową oraz jej zmianę po dojściu do skutku planowanej emisji Akcji
• Wartość już podpisanych i realizowanych kontraktów w roku 2006 oraz wartość kontraktów, których realizacja jest planowana w roku 2007
• Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem strategii rozwoju oraz wynikającego z niej planu inwestycyjnego

Informacje o założeniach dotyczące czynników, na które członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emi-
tenta nie mają wpływu.
Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że w latach 2006 oraz 2007 nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, w szczególności regulacje prawne, podatkowe i administracyjne, oraz nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób 
istotny mogłyby ograniczyć popyt na produkty Emitenta.
Ponadto założono, iż w latach 2006-2007 Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie nadal realizowało zakupy w ramach przetargów publicznych 
na komputeryzację szkół.

Informacje o założeniach dotyczące czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta
Zarząd Emitenta w przygotowaniu prognoz fi nansowych opierał się na własnych założeniach dotyczących rozwoju rynku, na którym działa Spółka. 
Założenia te odzwierciedlają najlepszą wiedzę, przewidywania i plany Zarządu z uwzględnieniem istotnych faktów z działalności Spółki Przejętej. 
Część założeń dotyczących przyszłych zdarzeń jest dodatkowo uprawdopodobniona poprzez zawarte umowy.

1. Rozwój mocy produkcyjnych
Zarząd Emitenta uwzględnił w swoich prognozach wyników oddanie do użytku do końca III kwartału 2007 roku nowego zakładu produkcyj-
nego i rozpoczęcie w nim produkcji od początku IV kwartału 2007, przy czym ostrożnie założono, iż pełne moce produkcyjne zakład osiągnie 
w 2008 roku.

2. Źródła przychodów
Spółka zamierza, po uruchomieniu produkcji w nowym zakładzie, rozszerzyć własną produkcję o szeroką gamę serwerów, terminali oraz elektro-
nikę użytkową (odtwarzacze MP3, telefony komórkowe, palmtopy itp.). Jednocześnie uruchomienie dodatkowych mocy produkcyjnych umożliwi 
zwiększenie produkcji i skierowanie jej na rynki Europy Zachodniej. Niższe koszty jednostkowe produkcji w nowym zakładzie, niższe koszty pracy 
oraz niezawodność na najwyższym światowym poziomie stanowią główne atuty Spółki przy sprzedaży eksportowej. Bezpiecznie założono, iż 
nowy asortyment zostanie wprowadzony do produkcji w ograniczonej ilości w ostatnim kwartale 2007 roku, a udział eksportu w ogólnej wartości 
sprzedaży w 2007 roku nie przekroczy 15%.
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Dane Spółki NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku oraz dane Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2006 roku do 07.06.2006 
roku, które były danymi faktycznymi i podlegały weryfi kacji biegłego rewidenta oraz w stosunku do których została wydana opinia biegłego rewidenta.

Tabela 32. Prognozy wyników i wyniki szacunkowe Emitenta

Wybrane elementy rachunku zysków i strat
NTT System S.A.

2007 (P)

NTT System Sp. z o.o. 
i NTT System S.A.

2006 **)

NTT System Sp. z o.o. 
2005 *)

Przychody ze sprzedaży 670 000 527 000 470 610

Zysk brutto ze sprzedaży 53 000 40 500 39 833

EBITDA 20 000 8 100 15 916

Zysk z działalności operacyjnej 19 000 7 500 15 137

Zysk brutto 18 500 10 790 9 422

Zysk netto 14 600 8 090 7 534

Rentowność sprzedaży (brutto) 7,91% 7,69% 8,46%

Rentowność EBITDA 2,99% 1,54% 3,38%

Rentowność zysku operacyjnego 2,84% 1,42% 3,22%

Rentowność zysku brutto 2,76% 2,05% 2,00%

Rentowność zysku netto 2,18% 1,54% 1,60%

 (P) – Prognoza; (S) - Szacunek
*) Ze względu na to, iż działalność Emitenta w pierwszym okresie obrotowym, tj. od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. oraz w okresie od 1 stycznia do 7 
czerwca 2006 r., czyli do dnia połączenia z NTT System Sp. z o.o., była nieistotna w porównaniu do działalności NTT System Sp. z o.o., oraz ze wzglę-
du na fakt, iż Zarząd Emitenta, sporządzając prognozy fi nansowe, bazował na wynikach i strukturze sprawozdań fi nansowych Spółki Przejętej, 
której działalność kontynuuje i której skala jest adekwatna do porównań z bieżącą i planowaną działalnością, jako historyczne dane porównawcze 
przedstawiono dane dotyczące Spółki przejętej za 2005 r.
**) Dane za okres 01.01.2006 r.-31.12.2006 roku zamieszczone w tabeli zawierają dane szacunkowe Spółki NTT System S.A. za okres 01.07.2006 r.-
31.12.2006 r., jak również dane Spółki NTT System S.A. za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. oraz Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2006 
roku do 07.06.2006 roku, które były danymi faktycznymi i podlegały weryfi kacji biegłego rewidenta oraz w stosunku do których została wydana 
opinia biegłego rewidenta.
Źródło: Spółka

13.3. Raport biegłych rewidentów dotyczący prognoz i szacunków sporządzonych przez Emitenta
Raport niezależnego biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozy wyników na 2007 r. i szacunku wyników 
na 2006 r. dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu NTT System S.A.

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem było sprawdzenie wybranych elementów prognozy wyników NTT System S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących prognozach dane dotyczące następujących 
elementów rachunku zysków i strat za okres 2007 r. :

• przychody ze sprzedaży netto w wysokości 670.000 tys. zł.
• zysk brutto ze sprzedaży 53.000 tys. zł.
• zysk z działalności operacyjnej EBIT w wysokości 19.000 tys. zł.
• zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA w wysokości 20.000 tys. zł.
• zysk brutto 18.500 tys. zł.
• zysk netto w wysokości 14.600 tys. zł.

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem było sprawdzenie wybranych elementów szacunków wyników NTT System S.A. z sie-
dzibą w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na prognozach oraz wynikach  zrealizowanych dane 
dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres 2006 r. 

• przychody ze sprzedaży netto w wysokości 527.000 tys. zł.
• zysk brutto ze sprzedaży 40.500 tys. zł.
• zysk z działalności operacyjnej EBIT w wysokości 7.500 tys. zł.
• zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację EBITDA w wysokości 8.100 tys. zł.
• zysk brutto 10.790 tys. zł.
• zysk netto w wysokości 8.090 tys. zł.

Szacunki wyników na 2006 r. obejmują dane za okres 01.01.2006 r. – 31.12.2006 roku i są sumą  szacunkowych danych Spółki NTT System S.A. za okres 
01.07.2006 r. - 31.12.2006 r., oraz faktycznych danych Spółki NTT System S.A. za okres 01.01.2006 r. – 30.06.2006 r. i faktycznych danych Spółki NTT System 
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Sp. z o.o. za okres 01.01.2006 roku do 07.06.2006 roku, które podlegały weryfi kacji biegłego rewidenta oraz w stosunku do których zostały wydane opinie 
biegłego rewidenta.
Prognozy i szacunki wyników oraz istotne założenia leżące u jej podstaw zamieszczone zostały w punkcie 13.2. prospektu emisyjnego sporządzonego 
przez Emitenta.
Naszym zadaniem było, na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, wyrażenie wniosku o tej prognozie i szacunkach wyników. Prace przeprowa-
dziliśmy zgodnie z normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowym 
Standardem Usług Atestacyjnych 3000. Prace te obejmowały rozważenie, czy prognoza i szacunki wyników zostały prawidłowo ustalone w oparciu o 
ujawnione założenia, spójne z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez Emitenta.
Chociaż założenia leżące u podstawy prognozy i szacunków wyników odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta, informujemy iż nie zwróciło naszej uwagi 
nic, co mogłoby wskazywać, że którekolwiek z tych założeń, naszym zdaniem istotnych dla poprawnego zrozumienia prognozy i szacunku wyników, nie 
zostało ujawnione lub wydaje się nierealne.
Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania 
wystarczającej pewności, że prognoza i szacunki wyników zostały na podstawie podanych założeń prawidłowo sporządzone. Ponieważ prognoza i sza-
cunki wyników oraz założenia, na których jest ona oparta odnoszą się do przyszłości i z tej przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zda-
rzeń, nie wypowiadamy się co do tego, czy rzeczywiste wyniki będą odpowiadały tym, które przedstawiono w prognozie i szacunkach oraz czy różnice 
będą istotne. 
Naszym zdaniem prognoza i szacunki wyników zostały prawidłowo opracowana na podstawie założeń wskazanych w prospekcie emisyjnym, zaś zasto-
sowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami (polityką) rachunkowości przedstawionymi w notach do sporządzonego przez Emitenta sprawozda-
nia fi nansowego za okres kończący się dnia 31.12.2005 roku, zamieszczonego w prospekcie emisyjnym.
Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publi-
kacji prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.) i wydajemy go w celu spełnienia tego obowiązku.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych

pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 11.12. 2006 rok
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14. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE 
WYŻSZEGO SZCZEBLA

14.1.  Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób 
zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada 
stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością

14.1.1. Zarząd

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd.

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby:
Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu
Jacek Kozubowski  – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu
Witold Markiewicz  – Wiceprezes Zarządu

Miejscem wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Emitenta jest siedziba Emitenta.

Tadeusz Kurek  – Prezes Zarządu
Wiek: 48 lat

Pan Tadeusz Kurek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektro-
nika na kierunku telekomunikacja.

Przebieg kariery zawodowej:
1983-1984 Instytut Geofi zyki PAN – Asystent
1984-1985 Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telekomunikacyjnych – Konstruktor
1985-1987 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Asystent
1987-1988 COMP Sp. z o. o. – handlowiec
1988-1989 ADATA Sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Kurek był:
Prezesem Zarządu NTT System Sp. z o. o. (1989-2006).

Pan Tadeusz Kurek oprócz funkcji Prezesa Zarządu Emitenta pełni obecnie następujące funkcje:
Członka Rady Nadzorczej Case Factory S.A. (dawniej Aplicom S.A.) (od 2006 r.)
Wiceprezesa Zarządu WebTradeCenter Sp. z o.o. (od 24.04.2006 r.)
Prezesa Zarządu KUREK-TRYBON Sp. z o.o. (od 2002 )

Pan Tadeusz Kurek jest akcjonariuszem Emitenta oraz udziałowcem KUREK-TRYBON Sp. z o.o.
Spółka KUREK-TRYBON Sp. z o.o. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Oprócz wskazanych wyżej Pan Tadeusz Kurek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarzą-
dzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Tadeusz Kurek:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okre-

sie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji bądź w których wprowadzono zarząd komisaryczny; 
• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-

kowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
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Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu
Wiek: 49 lat

Pan Jacek Kozubowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Staty-
styki, w 1981 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku ekonomika pracy i polityki społecznej.

Przebieg kariery zawodowej:
1981-1989  Zakład Budowlano-Remontowy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” – Główny Ekonomista, Kierownik 

Działu Ekonomicznego
03.1989-10.1989 ADATA Sp. z o.o. – Kierownik Działu

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Jacek Kozubowski był:
• Wiceprezesem Zarządu NTT System Sp. z o.o. (1989-2006)
• Prezesem Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o. (1999-07.04.2006)

Pan Jacek Kozubowski oprócz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta pełni obecnie (od 2006 r.) funkcję Członka Rady Nadzorczej Case Factory S.A. 
(dawniej Aplicom S.A.) oraz Likwidatora NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji (od 07.04.2006 r.).

Pan Jacek Kozubowski jest akcjonariuszem Emitenta.

Oprócz wskazanych wyżej Pan Jacek Kozubowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Kozubowski:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu NTT System Transport Sp. z o.o., której Zgromadzenie Wspólników postanowiło uchwałą nr 1 z dnia 

7 kwietnia 2006 r. rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji, Pan Jacek Kozubowski w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka 
organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 
likwidacji bądź w których wprowadzono zarząd komisaryczny;

• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-
kowych);

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu
Wiek: 51 lat

Pan Andrzej Kurek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w 1979 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera systemów 
energetycznych na kierunku Ekonomiczno-Społecznym.

Przebieg kariery zawodowej:
1979-1981 Instytut Energetyki – Starszy Asystent
1981-1989 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – Starszy Asystent 
1989-1991 NTT System PTE LTD (Singapur) – Dyrektor
1991-1996 Agencja ITN Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2005  Aplicom S.A. (obecnie Case Factory) – Prezes Zarządu
1991-2006 NTT System Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kurek był:
• Członkiem Zarządu NTT System Sp. z o.o. (1991-2006) 
• Prezesem Zarządu Agencji ITN Sp. z o.o. (1991-1996)
• Prezesa Zarządu Aplicom S.A. (obecnie Case Factory) (2005)

Pan Andrzej Kurek oprócz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta nie pełni innych funkcji. 
Pan Andrzej Kurek jest akcjonariuszem Emitenta.

Oprócz wskazanych wyżej oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pan Andrzej Kurek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Kurek:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
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• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które w okre-
sie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji bądź w których wprowadzono zarząd komisaryczny;

• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-
kowych);

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Witold Markiewicz – Wiceprezes Zarządu
Wiek: 51 lat

Pan Witold Markiewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej, w 1979 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera 
chemika na kierunku energochemiczne przetwórstwo węgla.

Przebieg kariery zawodowej:
1979-1985 Huta im. Sędzimira w Krakowie – Mistrz zmiany Wydz. Chemicznego, Kierownik zmiany Wydz. Pieców Koksowniczych, Kierow-

nik I Oddziału Pieców Koksowniczych
1985-1986 warsztat stolarski – właściciel
1987-1989 Intester S.A. – Specjalista ds. technicznych 
1990-1991 Interster S.A. – Dyrektor Sprzedaży
1991-1992 Qumak International – specjalista ds. marketingu
1993-1994 Qumak International – Dyrektor Dystrybucji
1994-1997 DTK Computer Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
1997-2003 DTK Computer Polska Sp. z o.o. – Dyrektor Generalny
2003-2006 NTT System Sp. z o.o. – Dyrektor Działu Zamówień Publicznych 
2004-obecnie NTT System S.A. – Dyrektor Działu Zamówień Publicznych 

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Witold Markiewicz był:
• Wiceprezesem Zarządu DTK Computer Polska Sp. z o.o. (1997-2003)
• Członkiem Zarządu NTT System Sp. z o.o. (2003-2006)

Oprócz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz funkcji wskazanych wyżej Pan Witold Markiewicz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie 
jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Witold Markiewicz:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-

kowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pomiędzy członkami Zarządu Emitenta występują następujące powiązania rodzinne:
Pan Tadeusz Kurek (Prezes Zarządu) jest bratem Pana Andrzeja Kurka (Wiceprezesa Zarządu).

Poza wyżej wymienionymi nie występują powiązania rodzinne pomiędzy członkami Zarządu.
Pomiędzy członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. 

14.1.2. Rada Nadzorcza
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza, działająca w składzie:
Jerzy Rey     – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Davinder Singh Loomba   – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janina Szepietowska     – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Przepiórzyńska   – Członek Rady Nadzorczej
Przemysław Janusz Gadomski  – Członek Rady Nadzorczej

Miejscem wykonywania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Emitenta jest siedziba Emitenta.

Jerzy Rey – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 49 lat

Pan Jerzy Rey posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w 1981 r. uzyskał tytuł magistra 
socjologii.
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Przebieg kariery zawodowej:
1980-1990 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – pracownik naukowy
1981-1990 liczne staże i stypendia w krajach Europy i Ameryki Płn.
1990-1991 NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – Organizator i Dyrektor Biura Krajowego
1991-1992 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Doradca Ministra
1991-1993 Bank Unii Gospodarczej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
1991-1993 Krajowa Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników – Wiceprzewodniczący
1991-1993 Agencja Rynku Rolnego – Członek Rady
1992-1993 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Dyrektor Generalny, następnie Podsekretarz Stanu
1992-1993 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polska Kasa Rolna” – Członek Rady Nadzorczej
1993-1994 Towarzystwo Ubezpieczeniowe COMPENSA SA – Wiceprezes Zarządu
1995-2003 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej w Warszawie – Członek Rady Społecznej
1996-1999 Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. – Członek Zarządu
1993-1996 Skyline BPS Investment Sp. z o.o. – wspólnik i Wiceprezes, następnie Prezes Zarządu
1999-2001 European Digital Communications PLC w Wielkiej Brytanii – Dyrektor nieegzekutywny
1999-2000 Konsorcjum COMNET Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1999-2000 BAUMA S.A. – Członek Rady Nadzorczej

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Jerzy Rey był:
• Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej COMP S.A. (1997-2005) 
• Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Kościerzyna S.A. (2001)
• Członkiem Rady Nadzorczej CECOMM S.A. (2001-2003)
• Członkiem Zarządu FINANSE I BUDOWNICTWO Sp. z o.o. (2001-2003)
• Członkiem Rady Nadzorczej DM IDM S.A. (2001-2005)
• Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKM DUDA S.A. (2001-2005)

Pan Jerzy Rey oprócz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pełni obecnie następujące funkcje:
• Prezesa Zarządu Skyline Investment S.A. (od 1997 r.)
• Przewodniczącego Rady Nadzorczej ASCOR S.A. (od 1999 r.)
• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej „POLMED” (od 2003 r.)
• Członka Rady Nadzorczej Cynel Unipress Sp. z o.o. (od 2004 r.)
• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MSM „SAMI” (od 2005 r.)
• Członka Rady Nadzorczej DM IDM S.A. (od 2006 r.)
• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej „Polskie Mięso” (od 2006 r.)
• Członka Rady Nadzorczej Selbud Sp. z o.o. (od 2006 r.)
• Członka Rady Nadzorczej Instalexport S.A. (od 2006 r.)

Pan Jerzy Rey w ciągu ostatnich pięciu lat, oprócz wyżej wymienionych, nie był i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządza-
jących lub nadzorczych.

Pan Jerzy Rey posiada udziały i akcje w następujących spółkach:
• Skyline Investment S.A.
• Ascor S.A.
• Cynel Unipress Sp. z o.o.
• Centrum Puławska Sp. z o.o.
• Selbud Sp. z o.o.

Powyższe podmioty nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

Ponadto od 2000 r. Pan Jerzy Rey jest aktywnym uczestnikiem rynku publicznego na GPW, inwestycje w akcje na rynku publicznym nie przekra-
czają 5% w kapitałach tych spółek.

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Rey:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Davinder Singh Loomba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek: 46 lat

Pan Davinder Singh Loomba posiada wykształcenie techniczne, w roku 1976 uzyskał dyplom uczelni Sang Nila Utama General - Certyfi cate of Exa-
mination „0” Level w Singapurze (odpowiednik polskiego licencjatu).
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Przebieg kariery zawodowej:
1978-1984 Armia Singapuru – Kontroler techniczny
1985-2000 Lincoln Computers – partner

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Davinder Singh Loomba był udziałowcem NTT System Sp. z o.o. (1987-2006), od 1987 r. jest wspólnikiem Maharaja Sp. z o.o.

Pan Davinder Singh Loomba jest akcjonariuszem Emitenta.

Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz innych wyżej wskazanych Pan Davinder Singh Loomba nie był w ciągu ostatnich 
pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitało-
wych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Davinder Singh Loomba:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-

kowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Janina Szepietowska – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 52 lata
Adres miejsca pracy: 04-351 Warszawa, ul. Osowska 84

Pani Janina Szepietowska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, w 2002 r. uzyskała tytuł magistra na kie-
runku fi nanse i rachunkowość.

Przebieg kariery zawodowej:
1974-1985 Warszawskie Zakłady Telewizyjne – Ekonomista
1985-1989 SM Bródno – Zastępca Głównego Księgowego
1989-1992 AXIOM Sp. z o.o. – Główna Księgowa
1992-1993 Niezależna Telewizja Polska Sp. z o.o. – Główna Księgowa
1993-1994 ONDULINE MB. S.A. – Dyrektor Finansowy
1994 i nadal indywidualna działalność w zakresie doradztwa fi nansowo-podatkowego
1996 i nadal Kancelaria podatkowa ADVISER s.c. – wspólnik, Doradca Podatkowy

Pani Janina Szepietowska posiada udziały w spółce SMARTech Sp. z o.o., podmiot ten nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

Oprócz wskazanych wyżej oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pani Janina Szepietowska nie była w ciągu ostatnich pięciu lat 
ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub 
osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pani Janina Szepietowska:
• prowadzi inną działalność wykonywaną poza NTT System S.A., która nie ma istotnego znaczenie dla Emitenta;
• nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
• nie była podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-

kowych);
• nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Małgorzata Przepiórzyńska – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 45 lat

Pani Małgorzata Przepiórzyńska posiada wykształcenie średnie, jest absolwentką Policealnego Studium Zawodowego nr 2 w Warszawie, w 1983 r. 
uzyskała tytuł technika informatyka na kierunku oprogramowanie maszyn cyfrowych.

Przebieg kariery zawodowej:
1983-2001 Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej w Warszawie – Projektant Systemów Informatycznych

W ciągu ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata Przepiórzyńska była:
• Członkiem Rady Nadzorczej NTT System Sp. z o.o. (1989-2006)
• Akcjonariuszem spółki WASKO S.A. (2004-2006)
• Udziałowcem spółki CSPM Sp. z o.o. (2004-2006)
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Pani Małgorzata Przepiórzyńska jest akcjonariuszem Emitenta.

Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta oraz funkcji wskazanych wyżej Pani Małgorzata Przepiórzyńska nie była w ciągu ostat-
nich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapi-
tałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pani Małgorzata Przepiórzyńska:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie została skazana za przestępstwo oszustwa;
• nie była podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
• nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Przemysław Janusz Gadomski – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 29 lat

Pan Przemysław Janusz Gadomski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w 2002 r. uzyskał tytuł magistra 
ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Przebieg kariery zawodowej:
1999-2001 Portal PC.com.pl – redaktor 
2000-2003 Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” – koordynator szkoleń komputerowych 
2001-2003 tłumacz dla Polskich Wydawnictw Naukowych, Mmd Poland, Ciszewski PR 
2001-2006 Polska Fundacja Upowszechniania Nauki w Warszawie – realizator programu „Internet w szkołach” 
2002-obecnie Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych – Doktorant
2004-2006 Kancelaria Prezydenta RP – Radca, następnie Główny Specjalista 
2006-obecnie Chemia Polska Sp. z o.o.– Dyrektor Biura Finansowego

Oprócz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pan Przemysław Gadomski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Przemysław Janusz Gadomski:
• prowadzi inną działalność wykonywaną poza NTT System S.A., która nie ma istotnego znaczenie dla Emitenta (Pan Przemysław Janusz Gadom-

ski jest wykładowcą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego);
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego 

szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-

kowych);
• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 

lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.
Pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a członkami Zarządu nie występują żadne powiązania rodzinne.

14.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla

Prokurenci ustanowieni w Spółce
Emitent nie ustanowił żadnej prokury.

Osoby zarządzające wyższego szczebla
W ocenie Emitenta osobami zarządzającymi wyższego szczebla są Wojciech Kublin oraz Krzysztof Porębski. Miejscem wykonywania obowiązków 
przez osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta jest siedziba Emitenta.

Wojciech Kublin – Dyrektor Handlowy
Wiek: 41 lat

Pan Wojciech Kublin posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, w 1992 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera kon-
strukcji maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Przebieg kariery zawodowej:
1988 Fabryka Mechaniki Wózków Jezdnych Alex Friedman w Wiedniu (Austria) – Praktykant 
1989  Biuro konstrukcji Przemysłowych Instalacji Hydraulicznych i Pneumatycznych w Eurasburg (Niemcy) – Konstruktor 
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1991  Fabryka Obrabiarek MAHO (Niemcy) – Konstruktor 
1991 i obecnie RIKU MODELSPORT z siedzibą w Warszawie – ewidencjonowana działalność gospodarcza (dystrybucja artykułów modelar-

skich)
1992-2003 NTT System Sp. z o.o. – handlowiec, pełnomocnik Zarządu ds. Oddziałów 
2003-2006 NTT System Sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy
2006 i obecnie NTT System S.A. – Dyrektor Handlowy

Oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu NTT System Montaż Sp. z o.o. (od 2005 r.) oraz funkcji Dyrektora Handlowego Emitenta (od 2006 r) Pan 
Wojciech Kublin nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, 
ani też wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Według złożonego oświadczenia Pan Wojciech Kublin:
• prowadzi inną działalność wykonywaną poza NTT System S.A., która nie ma istotnego znaczenie dla Emitenta (Pan Wojciech Kublin zajmuje 

się dystrybucją artykułów modelarskich);
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyż-

szego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd 
komisaryczny;

• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-
kowych);

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Krzysztof Porębski – Dyrektor Finansowy
Wiek: 34 lata

Pan Krzysztof Porębski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1997 r. 
uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku ekonomia, zakres ogólnoekonomiczny.

Przebieg kariery zawodowej:
1995-2003 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (wcześniej Coopers & Lybrand Sp. z o.o.) – Biuro w Warszawie – Starszy Konsultant
2003-2006 REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Dyrektor Finansowy, Biegły Rewident (wcześniej Starszy 

Manager ds. Rewizji Audytu i Kontroli Wewnętrznej) 
2006 i obecnie  NTT System S.A. – Dyrektor Finansowy

Oprócz pełnienia funkcji Dyrektora Finansowego Pan Krzysztof Porębski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem orga-
nów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.

Pan Krzysztof Porębski, będąc biegłym rewidentem zatrudnionym w REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., brał udział w badaniu sprawozda-
nia fi nansowego NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

Pan Krzysztof Porębski posiada udziały w Animex Sp. z o.o. Podmiot ten nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

Ponadto Pan Krzysztof Porębski jest aktywnym uczestnikiem rynku publicznego na GPW, inwestycje w akcje na rynku publicznym nie przekraczają 
5% w kapitałach tych spółek.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Porębski:
• nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza NTT System S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
• nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
• w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyż-

szego szczebla w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd 
komisaryczny;

• nie był podmiotem ofi cjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związ-
kowych);

• nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta 
lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

Pomiędzy osobami o szczególnym znaczeniu dla Emitenta nie występują żadne powiązania rodzinne.
Pomiędzy osobami o szczególnym znaczeniu dla Emitenta a członkami Zarządu występują następujące powiązania rodzinne:

• Siostra Pana Wojciecha Kublina (Dyrektora Handlowego Emitenta) jest żoną Pana Jacka Kozubowskiego (Wiceprezesa Zarządu Emitenta).

Poza wyżej wymienionymi nie występują powiązania rodzinne pomiędzy osobami o szczególnym znaczeniu dla Emitenta a członkami Zarządu.
Pomiędzy osobami o szczególnym znaczeniu dla Emitenta a członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. 
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14.2. Informacje na temat konfl iktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających 
i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla

14.2.1. Konfl ikt interesów
Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla nie występują 
potencjalne konfl ikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

14.2.2. Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 
osobami, na mocy których osoby wskazane wyżej w pkt 14.1.1. i 14.1.2. zostały wybrane na członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

14.2.3. Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie zostały uzgodnione przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej żadne ograniczenia w zakresie 
zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu, z zastrzeżeniem poniższych informacji:

• dnia 15.12.2006 r. Tadeusz Kurek złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., na podsta-
wie którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Tadeusza Kurka, tj. 11.911.050 akcji, objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy 
od dnia debiutu Spółki na GPW;

• dnia 15.12.2006 r. Andrzej Kurek złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., na podsta-
wie którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Andrzeja Kurka, tj. 9.006.620 akcji, objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy 
od dnia debiutu Spółki na GPW;

• dnia 15.12.2006 r. Davinder Singh Loomba złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., 
na podstawie którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Davindera Singh Loomba, tj. 11.911.050 akcji, objętych jest zakazem zbywania 
w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na GPW.

15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU 
DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB 
ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) 
oraz przyznawanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi 
świadczone na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych

W okresie od 1 stycznia do 7 czerwca 2006 r. Członkowie Zarządu Emitenta oraz osoba zarządzająca wyższego szczebla, Pan Wojciech Kublin, nie 
pobierali od Emitenta żadnego wynagrodzenia ani innych świadczeń z tytułu pełnionych funkcji.
Poniżej przedstawiono wynagrodzenie brutto (w PLN) członków Zarządu Emitenta oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla, którzy w 2006 r. 
pełnili funkcje członków Zarządu oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w spółce NTT System sp. z o.o.
 
Wynagrodzenia członków Zarządu NTT System sp. z o.o. za okres 01.01-07.06.2006

Imię i nazwisko Wynagrodzenie 
brutto

Wartość innych 
świadczeń 

W tym:

Premia Inne świadczenia 
(ryczałt)

Zasiłek 
chorobowy

Tadeusz Kurek 29 140,44 18 772,26 12 615,90 - 6 156,36

Jacek Kozubowski 28 249,00 16 163,68 16 163,68 - -

Andrzej Kurek 32 273,34 6 782,00 4 307,00 2 475,00 -

Witold Markiewicz 27 931,00 11 735,20 11 735,20 - -

Źródło: Emitent
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Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego szczebla NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01-07.06.2006

Imię i nazwisko Wynagrodzenie 
brutto

Wartość innych 
świadczeń 

W tym:

Premia Inne świadczenia 
(ryczałt)

Zasiłek 
chorobowy

Wojciech Kublin 21 515,56 15 223,60 15 223,60 - -

Źródło: Emitent

Od 8 czerwca 2006 r., tj. od dnia połączenia Emitenta ze spółką NTT System sp. z o.o., członkowie Zarządu Emitenta oraz jego osoby zarządzające 
wyższego szczebla pobrały wynagrodzenia oraz inne świadczenia od Emitenta, wskazane w tabelach poniżej:

Wynagrodzenia członków Zarządu NTT System S.A. za okres 08.06.2006-31.12.2006

Imię i nazwisko Wynagrodzenie 
brutto

Wartość innych 
świadczeń 

W tym:

Premia Inne świadczenia 
(ryczałt)

Zasiłek 
chorobowy

Tadeusz Kurek 45 331,53 71 514,10 71 514,10 -

Jacek Kozubowski 35 711,00 70 923,32 70 923,32 -

Andrzej Kurek 40 798,38 84 630,00 80 322,00 4 308,00 -

Witold Markiewicz 35 309,00 69 592,80 69 592,80 -

Źródło: Emitent

Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego szczebla NTT System S.A. za okres 08.06.2006-31.12.2006

Imię i nazwisko Wynagrodzenie 
brutto

Wartość innych 
świadczeń 

W tym:

Premia Inne świadczenia 
(ryczałt)

Zasiłek 
chorobowy

Wojciech Kublin 27 198,92 59 313,40 59 313,40 - -

Krzysztof Porębski 49 714,30 1 500,00 1 500,00 - -

Źródło: Emitent

W 2006 r. członkowie Zarządu Emitenta oraz osoby zarządzające wyższego szczebla nie pobierali wynagrodzenia ani innych świadczeń od pod-
miotów zależnych Spółki.

W 2006 r. członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie pobierali od Spółki ani jej podmiotów zależnych wynagrodzenia ani innych świadczeń.

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne 
na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia 

Emitent nie wydzielił oraz nie gromadził środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia.
Podmioty zależne Emitenta nie wydzieliły oraz nie gromadziły środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świad-
czenia.

16. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje

Zarząd Emitenta
Zarząd Emitenta składa się obecnie z 4 członków, powołanych na trzyletnią kadencję (kadencja Zarządu nie jest kadencją wspólną): Tadeusza Kurka 
– Prezesa Zarządu i trzech Wiceprezesów: Andrzeja Kurka, Jacka Kozubowskiego oraz Witolda Markiewicza.

Tadeusz Kurek powołany został na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/24/10/2006 z dnia 24 października 2006 r. 
Kadencja Prezesa Zarządu upływa z dniem 24 października 2009 r. Pan Tadeusz Kurek pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta od 2004 r.

Jacek Kozubowski powołany został na Wiceprezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/24/10/2006 z dnia 24 października 2006 r. Ka-
dencja Wiceprezesa Zarządu upływa z dniem 24 października 2009 r. Pan Jacek Kozubowski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta od 2004 r.
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Andrzej Kurek powołany został na Wiceprezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/24/10/2006 z dnia 24 października 2006 r. Kaden-
cja Wiceprezesa Zarządu upływa z dniem 24 października 2009 r. Pan Andrzej Kurek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta od 2004 r.

Witold Markiewicz powołany został na Wiceprezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/24/10/2006 z dnia 24 października 2006 r. 
Kadencja Wiceprezesa Zarządu upływa z dniem 24 października 2009 r. Pan Witold Markiewicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 
od 2004 r.

Rada Nadzorcza Emitenta
Dnia 21 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu osób. Dwu-
letnia kadencja Rady Nadzorczej nie jest kadencją wspólną.

W skład Rady Nadzorczej obecnie wchodzą:

Jerzy Rey – Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję. Pan Jerzy Rey został powołany na obecną kadencję w dniu 
21 listopada 2006 roku. Obecna kadencja upływa z dniem 21 listopada 2008 roku. Pan Jerzy Rey pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta 
od 2004 r.

Davinder Singh Loomba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję. Pan Davinder Singh Loomba został powoła-
ny na obecną kadencję w dniu 21 listopada 2006 roku. Obecna kadencja upływa z dniem 21 listopada 2008 roku. Pan Davinder Singh Loomba pełni 
funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 2004 r.

Janina Szepietowska – Członek Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję. Pani Janina Szepietowska została powołana na obecną ka-
dencję w dniu 21 listopada 2006 roku. Obecna kadencja upływa z dniem 21 listopada 2008 roku. Pani Janina Szepietowska pełni funkcję Członka 
Rady Nadzorczej Emitenta od 2004 r.

Małgorzata Przepiórzyńska – Członek Rady Nadzorczej, powołana na dwuletnią kadencję. Pani Małgorzata Przepiórzyńska została powołana 
na obecną kadencję w dniu 21 listopada 2006 roku. Obecna kadencja upływa z dniem 21 listopada 2008 roku. Pani Małgorzata Przepiórzyńska 
pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 2004 r.

Przemysław Janusz Gadomski – Członek Rady Nadzorczej, powołany na dwuletnią kadencję. Pan Przemysław Janusz Gadomski został powołany 
na obecną kadencję w dniu 21 listopada 2006 roku. Obecna kadencja upływa z dniem 21 listopada 2008 roku. Pan Przemysław Janusz Gadomski 
nie pełnił wcześniej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług przez członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorujących Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, 
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy

Nie istnieją żadne umowy o świadczenie usług organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem 
zależnym, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu są zatrudnieni przez Emitenta na podstawie umowy o pracę.
Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków określonej 
komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń.

16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego
Emitent w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po wpro-
wadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zamierza stosować 
przyjęte we wspomnianych Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 zasady ładu korporacyjnego, z wyjątkiem następujących zasad:

• zasady nr 20, która brzmi:
 a)  Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie 

rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

 b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki,
 c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

• świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
• wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady 

nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
• wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania fi nansowego spółki.
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d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch 
niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.
Statut Emitenta nie zawiera kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej,

• zasady nr 28, która brzmi: 
Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co 
najmniej dwóch komitetów:

• audytu oraz
• wynagrodzeń.

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifi kacje i doświadczenie 
w zakresie rachunkowości i fi nansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie 
nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.
-Emitent przewiduje przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej i udostępnienie go do publicznej wiadomości, lecz nie przewiduje powołania komitetu 
audytu ani komitetu wynagrodzeń, bowiem, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu oraz 
komitetu wynagrodzeń Rada Nadzorcza Emitenta będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegialnie.

• zasady nr 43, która brzmi: 
Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu 
lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę 
nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja 
na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.
Emitent nie przewiduje bowiem powołania komitetu audytu, co czyni zastosowanie się do wspomnianej zasady niemożliwym.

W pozostałym zakresie Emitent zamierza stosować się do zasad ładu korporacyjnego, przyjętych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.

Intencją Emitenta jest opublikowanie treści pełnego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przed rozpoczęciem subskrypcji Akcji 
Serii C w formie raportu bieżącego.

17. ZATRUDNIENIE

17.1. Informacje o zatrudnieniu Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi
Tabela 33. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie Emitenta

Stan na dzień Liczba zatrudnionych

31 grudnia 2004 r. 1

31 grudnia 2005 r. 1

30 czerwca 2006 r. 210

31 grudnia 2006 r. 223

Na dzień zatwierdzenia Prospektu 226

Źródło: Spółka

Tabela 34. Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w przedsiębiorstwie Emitenta

Wyszczególnienie
Stan na dzień 

zatwierdzenia 
Prospektu

31 grudnia 2006 I półrocze 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Umowa o pracę 226 223 210 1 1

Umowa-zlecenie 86 95 87 0 0

Umowa o dzieło 0 0 0 0 0

Razem 312 318 297 1 1

Źródło: Spółka
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Tabela 35. Zatrudnienie wg pełnionych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta (średnia liczba osób)

Wyszczególnienie
Stan na dzień 

zatwierdzenia 
Prospektu

31 grudnia 2006 I półrocze 2006 31 grudnia 2005 31 grudnia 2004

Zarząd 4 4 4 0 0

Dyrekcja 22 22 21 0 0

Administracja 117 115 110 1 1

Pracownicy fi zyczni 83 82 75 0 0

Razem 226 223 210 1 1

Źródło: Spółka

W ramach ogólnej liczby zatrudnionych 44 pracowników zatrudnionych jest na czas określony (stan na dzień zatwierdzenia Prospektu).
Większość pracowników zatrudniona jest w centrali Emitenta w Warszawie, tym samym zestawienie zatrudnionych w podziale na rejony geogra-
fi czne jest nieistotne.
Znaczący wzrost liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie Emitenta w 2006 r. związany jest z przejęciem przez Emitenta NTT System Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono informacje na temat zatrudnienia w NTT System sp. z o.o.

Tabela 36. Zatrudnienie w NTT System Sp. z o.o.

Stan na dzień Liczba zatrudnionych

31 grudnia 2004 r. 193

31 grudnia 2005 r. 194

Na dzień połączenia 208

Źródło: Spółka

Tabela 37. Zatrudnienie wg form świadczenia pracy w NTT System sp. z o.o.

Wyszczególnienie Na dzień połączenia 2005 2004

Umowa o pracę 206 194 193

Umowa-zlecenie 85 91 47

Umowa o dzieło 0 0 0

Razem 291 285 240

Źródło: Spółka

Tabela 38. Zatrudnienie wg pełnionych funkcji w NTT System sp. z o.o. (średnia liczba osób)

Wyszczególnienie Na dzień połączenia 2005 2004

Zarząd 4 4 4

Dyrekcja 21 23 21

Administracja 119 104 107

Pracownicy fi zyczni 62 63 61

Razem 206 194 193

Źródło: Spółka

W ramach ogólnej liczby zatrudnionych w NTT System Sp. z o.o. 26 pracowników zatrudnionych było na czas określony (stan na dzień połączenia).
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17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów zarządzających i nadzorujących akcjach 
i opcjach na akcje Emitenta

17.2.1. Zarząd Emitenta

Tadeusz Kurek – Prezes Zarządu Emitenta, posiada 103 800 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 13 130 700 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
które stanowią 29,84% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Jacek Kozubowski – Wiceprezes Zarządu, posiada 600 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 75 900 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które 
stanowią 0,17% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Andrzej Kurek – Wiceprezes Zarządu Emitenta, posiada 103 800 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 9 903 555 akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, które stanowią 22,6% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Witold Markiewicz - Wiceprezes Zarządu nie posiada akcji Emitenta.

Żaden z członków Zarządu Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta.

17.2.2. Rada Nadzorcza Emitenta

Davinder Singh Loomba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 103 800 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 13 130 700 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, które stanowią 29,84% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Małgorzata Przepiórzyńska – Członek Rady Nadzorczej Emitenta, posiada wraz ze swoim mężem Andrzejem Rymuzą w ramach istniejącej mię-
dzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej 35 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2 252 725 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
które stanowią 5,16 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Prawa z tych akcji są wykonywane przez Panią Mał-
gorzatę Przepiórzyńską. Poza tym Pan Andrzej Rymuza posiada w swoim majątku osobistym 2 288 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, które 
stanowią 5,16 % udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta.
Żaden z członków Rady Nadzorczej Emitenta nie posiada opcji na akcje Emitenta.

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Emitenta

Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2006 r. wprowadzono w Spółce program motywacyjny dla 
Członków Zarządu oraz kluczowych dla Spółki osób. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. w celu realizacji Progra-
mu Motywacyjnego, przeprowadzono emisję od 1 do 530 000 warrantów subskrypcyjnych serii A, od 1 do 530 000 warrantów subskrypcyjnych serii B oraz 
od 1 do 540 000 warrantów subskrypcyjnych serii C. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C uprawniają do objęcia akcji Spółki serii D z pierwszeństwem 
przed pozostałymi akcjonariuszami (każdy z warrantów uprawnia do objęcia 1 akcji serii D), a prawa z warrantów mogą być wykonywane do dnia 31 
grudnia 2010 r.

Warranty subskrypcyjne przeznaczone są do zaoferowania członkom Zarządu oraz kluczowym dla Spółki pracownikom, po spełnieniu kryteriów określo-
nych w Regulaminie Programu Motywacyjnego (opisanym szczegółowo w punkcie 21.1.4. poniżej), który został przyjęty Uchwałą Nr 3/29/11/2006 Rady 
Nadzorczej Spółki z dnia 29 listopada 2006 r.

Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje osobom uprawnionym na warunkach określonych w Regulaminie Programu 
Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Pro-
gramu Motywacyjnego. W uchwale upoważniono Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D (Regulamin Programu Mo-
tywacyjnego), które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii D, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii D, szczegółowe 
warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii D, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich innych 
czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

W celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 listopada 2006 r. podjęło uchwałę w przedmiocie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 1 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nomi-
nalnej 1,50 zł każda.
Uchwała w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana na mocy Postanowienia Sądu Rejono-
wego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 stycznia 2007 r.

18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE

18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta 
lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta

Według oświadczenia Zarządu Emitenta w Spółce nie występują osoby inne niż członkowie organów zarządzających i nadzorczych, które w spo-
sób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 
za wyjątkiem Pana Andrzeja Rymuzy, którego stan posiadania akcji Emitenta został opisany w pkt 17.2.
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18.2. Informacje o innych prawach głosu w odniesieniu do Emitenta 
Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta.

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego kontrolę nad 
Emitentem

Nie występuje podmiot dominujący wobec Emitenta.
Podmiotami sprawującymi kontrolę nad Emitentem są członkowie organów Emitenta, opisani w pkt 17.2.

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować 
zmiany w sposobie kontroli Emitenta

W Statucie Emitenta brak jest postanowień dotyczących ograniczeń w wykonywaniu kontroli nad Emitentem. 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, według oświadczenia Emitenta, Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.

19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Transakcje między Emitentem a Spółką Przejętą NTT System Sp. z o.o. do momentu połączenia (tj. do 7 czerwca 2006 r.)

Tabela 39. Przychody netto osiągnięte przez NTT System S.A. z tytułu sprzedaży do NTT System Sp. z o.o.

Wyszczególnienie 01.01.2006-07.06.2006 24.10.2004-31.12.2005

Przychód ze sprzedaży 6 961 16 348

Transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, a ich przedmiotem była sprzedaż towarów.

Tabela 40. Przychody netto osiągnięte przez NTT System Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży do NTT System S.A

Wyszczególnienie 01.01.2006-07.06.2006 24.10.2004-31.12.2005

Przychód ze sprzedaży 5 -

Transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, a ich przedmiotem była sprzedaż usług.

Tabela 41. Zobowiązania i należności Emitenta wobec NTT System Sp. z o.o. do momentu połączenia

Wyszczególnienie na dzień 07.06.2006 na dzień 31.12.2005

Zobowiązania - -

Należności 566 4 848

Transakcje Emitenta i Spółki Przejętej z jednostkami powiązanymi
Na dzień 31.12.2005 r. Emitent nie posiadał jednostek powiązanych, stąd też w poniższych tabelach nie uwzględniono tego okresu.

Tabela 42. Przychody z tytułu sprzedaży do jednostek powiązanych

Nazwa podmiotu
NTT System 

S.A.

31.01.2007

NTT System 
S.A.

31.12.2006

NTT System 
S.A.

30.06.2006

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

NTT Centrum Serwisowe Pamięci 
Masowych - - - - - 36

NTT System Transport Sp. z o.o. - - - 24 30 32

UAB NTT System Baltija - 206 - 69 - -

NTT System Montaż Sp. z o.o. 0 3 - - - -

WebTradeCenter Sp. z o.o. 0 2 - - - -

IT Commerce Sp. z o.o. 15 77 9 - - -

Transakcje zostały dokonane na warunkach rynkowych, a ich przedmiotem była głównie sprzedaż towarów.
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Tabela 43. Należności od jednostek powiązanych

Nazwa podmiotu
NTT System 

S.A.

31.01.2007

NTT System 
S.A.

31.12.2006

NTT System 
S.A.

30.06.2006

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

NTT System Transport Sp. z o.o. - - - 13 2 7

UAB NTT System Baltija 200 200 103 16 - -

NTT System Montaż Sp. z o.o. 3 3 - - - -

IT Commerce Sp. z o.o. 7 8 25 - - -

Tabela 44. Zobowiązania w stosunku do jednostek powiązanych

Nazwa podmiotu
NTT System 

S.A.

31.01.2007

NTT System 
S.A.

31.12.2006

NTT System 
S.A.

30.06.2006

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

NTT System Transport Sp. z o.o. - - 44 40 52 140

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV 69 68 71 73 67 85

IT Commerce Sp. z o.o. 23 32 - - - -

Powyższe transakcje zostały przeprowadzone na zasadach rynkowych.

Poza wykazanymi powyżej transakcjami Emitent ani Spółka Przejęta nie zawarły z innymi podmiotami powiązanymi (w rozumieniu Rozporządze-
nia nr 1606/2002) żadnych transakcji.

W okresie objętym historycznymi danymi fi nansowymi do dnia zatwierdzenia prospektu Emitent i Spółka Przejęta nie przeprowadziły istotnych 
transakcji z członkami Zarządu i osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących.
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20. DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ 
ORAZ ZYSKÓW I STRAT

20.1. Historyczne informacje fi nansowe oraz raporty biegłego rewidenta

20.1.1. Źródła informacji stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania fi nansowego i porównywalnych danych fi nan-
sowych

W niniejszym Rozdziale zamieszczone zostały:
a) historyczne sprawozdanie fi nansowe Emitenta, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wykonywania zawodu biegłego 

rewidenta, sporządzone za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r., który był pierwszym okresem działalności Emitenta.
b) śródroczne sprawozdanie fi nansowe na dzień 30.06.2006 r. wraz z porównywalnymi danymi fi nansowymi na dzień 30.06.2005 r. 

Spółka NTT System S.A. powstała 28.10.2004 roku i do dnia połączenia ze Spółką NTT System Sp. z o.o., które miało miejsce 08.06.2006 roku, prowa-
dziła działalność nieporównywalnie mniejszą niż NTT System Sp. z o.o. W związku z powyższym Emitent, pragnąc zaprezentować złożoną historię 
fi nansową oraz chcąc przekazać pełen obraz informacyjny, podjął decyzję o zaprezentowaniu jako dane porównawcze:

a) w stosunku do sprawozdania fi nansowego Emitenta za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. – sprawozdania fi nansowe Spółki NTT System 
Sp. z o.o., zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, sporządzone za lata 
obrotowe od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

b) w stosunku do sprawozdania fi nansowego Emitenta za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. – dane fi nansowe Spółki NTT System Sp. z o.o. 
za okres 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r., które nie były publikowane w okresach wcześniejszych i które nie podlegały badaniu przez biegłego 
rewidenta.

Spółka NTT System Sp. z o.o. w dniu połączenia była podmiotem o ugruntowanej pozycji na rynku informatycznym, o znanej marce oraz długoletniej 
historii. Z dniem połączenia NTT System S.A. przejęła w całości działalność NTT System Sp. z o.o. Emitent uznał, że dla prawidłowego przedstawienia 
działalności Emitenta właściwym jest zaprezentowanie historii Emitenta i uzupełniającej ją historii Spółki przejętej, czyli NTT System Sp. z o.o.

Przedstawione w Prospekcie informacje fi nansowe zostały sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.
Na dzień 30.06.2006 roku Emitent posiadał udziały w jednostkach zależnych, podobnie jak i spółka NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2003, 
31.12.2004 i 31.12.2005 roku, jednak ze względu na art. 58 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości nie musiały być one obejmowane skonsolidowanym 
sprawozdaniem fi nansowym ze względu na fakt, iż działalności w jednostkach zależnych w poszczególnych okresach nie były istotne dla realizacji 
obowiązku określonego w art. 4 ust 1 ustawy o rachunkowości. Powyższy stan spowodował, iż prezentowane w prospekcie informacje fi nansowe 
posiadają formę jednostkowych sprawozdań fi nansowych.

Zaprezentowane w niniejszym Rozdziale dane fi nansowe Spółki NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o. zawierają poszerzony zakres dodatkowych 
informacji i objaśnień w stosunku do historycznych sprawozdań fi nansowych, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskazanymi 
w opiniach biegłych rewidentów zamieszczonych w podpunktach od 20.1.2.2 do 20.1.2.5, w celu przedstawienia bardziej szczegółowych informa-
cji przyszłym inwestorom.

Opinia zaprezentowana w pkt 20.1.2.1 dotyczy historycznych sprawozdań fi nansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, przedmiot ba-
dania ww. historycznych informacji fi nansowych obejmował poszerzony zakres dodatkowych informacji i objaśnień (zgody z Rozporządzeniem 
Komisji Europejskiej nr 809/2004 o prospekcie) w stosunku do statutowych sprawozdań fi nansowych, do których odnoszą się opinie biegłych 
rewidentów zamieszczone w punktach od 20.1.2.2 do 20.1.2.5.

20.1.2. Opinie niezależnych biegłych rewidentów

20.1.2.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji finansowych spółki 
NTT System S.A. sporządzonych za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. oraz historycznych informacji finansowych 
spółki NTT System Sp. z o.o. sporządzonych za okresy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. 
i od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki NTT SYSTEM S.A.

Przeprowadziliśmy badanie zamieszczonych w niniejszym dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym część prospektu emisyjnego NTT System 
S.A. z siedzibą w Warszawie, historycznych informacji fi nansowych NTT System S.A. za okres od  28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. oraz historycznych 
informacji fi nansowych NTT System Sp. z o.o. za lata obrotowe zakończone 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r., które z powodu połączenia 
jednostek były podstawą sporządzenia porównywalnych danych fi nansowych. Celem wydania opinii było określenie rzetelności i prawdziwości 
oddania sytuacji NTT System S.A. w dokumencie rejestracyjnym.
Historyczne informacje fi nansowe obejmują: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pie-
niężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
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Podstawą ustalenia historycznych informacji fi nansowych były sprawozdanie fi nansowe NTT System S.A. za pierwszy okres działalności zaczyna-
jący się 28 października 2004 r., a kończący się 31 grudnia 2005 r. oraz sprawozdania fi nansowe NTT System Sp. z o.o. za okresy kończące się 31 
grudnia 2005 r., 31 grudnia 2004 r. oraz 31 grudnia 2003 r.
Podmiotem badającym wyżej wymienione sprawozdania fi nansowe była Spółka Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Opinie wydane w sto-
sunku do niniejszych sprawozdań fi nansowych zostały ujawnione w dokumencie rejestracyjnym w punkach od 20.1.2.2 do 20.1.2.5.

Zarząd Spółki NTT System S.A. jest odpowiedzialny za prawdziwość i rzetelność historycznych informacji fi nansowych za wyżej wymienione okresy 
fi nansowe i sporządzenie ich zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedno-
lity; Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami 
odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych. Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tych 
historycznych informacjach fi nansowych.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, norm wykonywania zawo-
du biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań 
Finansowych. Przepisy te wymagają, aby badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, po-
zwalającą na wyrażenie opinii o historycznych informacjach fi nansowych. Wyrażamy przekonanie, że przeprowadzone przez nas badanie stanowi 
wystarczającą podstawę dla naszej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane historyczne informacje fi nansowe przedstawiają prawdziwie i rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, obraz sytu-
acji NTT System S.A. za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. oraz obraz sytuacji NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. i 31.12.2003 
r., dla potrzeb dokumentu rejestracyjnego.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych
pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 11.12.2006 rok

20.1.2.2. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fi nansowego NTT System S.A. za okres od 28.10.2004 r. 
do 31.12.2005 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej NTT SYSTEM S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania NTT System S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 858 484,61 złotych;
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 28 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 10 

467,89 złotych;
• zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące stan kapitału własnego na koniec okresu trwającego od 28 października 2004 r. do 31 grud-

nia 2005 r. w kwocie 532 317,89 złotych;
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan gotówki na koniec okresu trwającego od 28 października 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. 

w kwocie 9 691,29 złotych;
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania fi nansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd NTT System S. A. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie 
opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę 
jego sporządzenia.



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 79

Część III – Dokument Rejestracyjny

Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania fi nansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyra-
żenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) ra-
chunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania fi nansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie fi nansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi nansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2005 

roku, jak też jej wyniku fi nansowego za rok obrotowy od 28 października 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku;
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunko-

wości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi nansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Informujemy, iż po dniu bilansowym, tj. 24 kwietnia 2006, roku została podjęta Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
NTT Nowy System S.A. (spółki przejmującej) w sprawie połączenia ze spółką NTT System Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (Akt notarialny Rep 
A1892/2006). W uchwale stwierdzono, iż połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie 
poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT Nowy Sy-
stem S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału akcyjnego NTT Nowy System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wyda 
wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. 
udziałowiec otrzyma 12 650 szt. akcji imiennych NTT Nowy System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT Nowy System S.A. zostanie pod-
wyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda.

W dniu 08.06.2006 roku Sąd Rejestrowy dokonał zatwierdzenia wyżej opisanego połączenia.

Informujemy także, iż dnia 10.05.2006 roku, czyli po dniu sporządzenia sprawozdania, Spółka NTT Nowy System S.A. złożyła do Sądu Rejestrowego 
wniosek o zmianę nazwy podmiotu na NTT System S.A.

W dniu 08.06.2006 roku Sąd Rejestrowy potwierdził zmianę nazwy podmiotu.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pocho-
dzące ze zbadanego sprawozdania fi nansowego, są z nim zgodne.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 26.06.2006 r.
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20.1.2.3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fi nansowego NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. 
do 31.12.2005 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Zgromadzenia Wspólników NTT SYSTEM Spółka z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania NTT SYSTEM Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 197 996 127,64 złotych;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 533 994,49 

złotych;
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego 

o kwotę 6 467 400,49 złotych;
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 

grudnia 2005 roku o kwotę 8 555 982,21 złotych;
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania fi nansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd NTT SYSTEM Spółka z o.o. Naszym zadaniem było zbadanie 
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania fi nansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyra-
żenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) ra-
chunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania fi nansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie fi nansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi nansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2005 

roku, jak też jej wyniku fi nansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku;
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunko-

wości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi nansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania fi nansowego, zwracamy uwagę, że Spółka w badanym okresie 
zakupiła przedsiębiorstwo, w którego skład wchodził przede wszystkim grunt. Stosownie do zaleceń ustawy o rachunkowości dokonano wyceny 
– przez niezależnego biegłego – wartości godziwej przejmowanych aktywów, w wyniku czego ustalono, iż są one warte 1.636.622 zł. Wydatki po-
niesione na zakup przedsiębiorstwa wyniosły 212.882 zł, w związku z czym powstała ujemna wartość fi rmy. Ustalona w ten sposób ujemna wartość 
fi rmy wynika z wyceny aktywów w postaci gruntów, które nie podlegają amortyzacji, dlatego Spółka odniosła przychody i koszty związane z tą 
transakcją na wynik roku bieżącego.

Informujemy także, iż 14 listopada 2005 roku Spółka dokonała kompensaty rozrachunków z jednym ze swoich kontrahentów na kwotę 
1.112.791,82 zł, którego upadłość ogłoszono 12 stycznia 2006 roku. Transakcja została zakwestionowana przez Syndyka Masy Upadłościowej 
ze względu na art. 527 i następne Kodeksu Cywilnego, który stwierdza, że „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdze-
niem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku 
do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się dowiedzieć".

Spółka posiada opinie prawne dotyczące wyżej wymienionej transakcji, która jednoznacznie stwierdzają, iż zagadnienie jest niezwykle skom-
plikowane, a rozstrzygnięcie zagadnienia może nastąpić tylko przez wyrok sądu. W związku z powyższym w przypadku niekorzystnego wyroku 
sądowego Spółka będzie zmuszona anulować przeprowadzoną kompensatę oraz dokonać spłaty zobowiązania. Posiadane należności będą moż-
liwe do odzyskanie jedynie poprzez podział masy upadłości, co może skutkować faktem, iż część należności nie będzie odzyskana przez Spółkę. 
Sytuacja taka miałaby wpływ na wyniki fi nansowe przyszłych okresów.

Stwierdzamy także, iż po dniu bilansowym, tj. 24 kwietnia 2006 roku, została podjęta Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
w sprawie połączenia ze spółką NTT Nowy System S.A. jako spółką przejmującą (Akt notarialny Rep 1892/2006).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całe-
go majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT Nowy System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapi-
tału akcyjnego NTT Nowy System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach 
określonych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzyma 12 650 szt. akcji imiennych 
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NTT Nowy System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT Nowy System S.A. zostanie podwyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 
44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda.

W dniu 8 czerwca 2006 roku Sąd dokonał zatwierdzenia połączenia NTT Nowy System S.A. i NTT System Sp. z o.o. na zasadach opisanych powyżej. 
Fakt ten jest jednoznaczny z wykreśleniem NTT System Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego, a więc z zakończeniem działalności Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pocho-
dzące ze zbadanego sprawozdania fi nansowego, są z nim zgodne.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 10.07.2006 r.

20.1.2.4. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fi nansowego NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2004 r. 
do 31.12.2004 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Zgromadzenia Wspólników NTT SYSTEM Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi nansowego NTT SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 101 413 913,81 zł
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 029 163,57 zł
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego 

o kwotę 2 481 853,57 zł
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pie-

niężnych o kwotę 5 078 466,78 zł
• dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie tego sprawozdania fi nansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd NTT SYSTEM Spółka z o.o. Naszym zadaniem było zbadanie 
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami),
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania fi nansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyra-
żenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) ra-
chunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania fi nansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie fi nansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi nansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 

roku, jak też jej wyniku fi nansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku;
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• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunko-
wości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi nansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania fi nansowego, są z nim 
zgodne.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 15.07.2005 r. 

20.1.2.5. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania fi nansowego NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2003 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Zgromadzenia Wspólników NTT SYSTEM Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania fi nansowego NTT SYSTEM Sp. z o.o. w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego; 
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100 949 486,63 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 235 874,18 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 

885 774,18 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 

2 602 951,65 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania fi nansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd NTT SYSTEM Spółka z o.o. Naszym zadaniem było zbadanie 
i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania fi nansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących 
podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania fi nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. 

Badanie sprawozdania fi nansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyra-
żenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) ra-
chunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu fi nansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania fi nansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie fi nansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: 
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i fi nansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2003 

roku, jak też jej wyniku fi nansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku;
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunko-
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wości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
• jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania fi nansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące 
ze zbadanego sprawozdania fi nansowego, są z nim zgodne.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych pod numerem 101

Krzysztof Porębski Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10063/7492 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 6 września 2004 r.

20.1.3. Historyczne dane fi nansowe

20.1.3.1. Wprowadzenie do sprawozdania fi nansowego i porównywalnych danych fi nansowych

1. Informacje ogólne

1.1 Nazwa Emitenta    NTT System Spółka Akcyjna
 Siedziba Emitenta   04-351 Warszawa, ul. Osowska 84

1.2 Emitent wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 220535
 Wpisu dokonał: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Data dokonania rejestracji: 28.10.2004 r.

1.3 Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfi kacji Działalności jest:
• 23,33,Z, produkcja komputerowych nośników informacji
• 24,65,Z, produkcja nie zapisanych nośników informacji
• 30,02,Z, produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji
• 31,62,B, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfi -

kowana
• 51,64,Z, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
• 52,48,A, sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

1.4 Czas trwania działalności Emitenta jest nieograniczony.

1.5 Spółka prezentuje sprawozdania fi nansowe za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r., który był pierwszym okresem działalności Emi-
tenta. Dodatkowo ze względu na fakt, iż w dniu 08.06.2006 r. Emitent połączył się ze Spółką NTT System Sp. z o.o., które to połączenie 
w znacznym stopniu zmieniło sytuację ekonomiczną Emitenta, postanowiono w celu przekazania pełnego obrazu zaprezentować jako 
dane porównawcze sprawozdania fi nansowe Spółki NTT System Sp. z o.o., sporządzone za lata obrotowe od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., 
od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 

1.6  Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki:

a) W roku obrotowym od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. Zarząd NTT System S.A. pełnił funkcję w składzie:
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Tadeusz Kurek  - Prezes Zarządu
Andrzej Kurek  - Wiceprezes Zarządu
Jacek Kozubowski  - Wiceprezes Zarządu
Witold Markiewicz  - Wiceprezes Zarządu 

b) W roku obrotowym od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. Rada Nadzorcza NTT System S.A. pełniła funkcję w składzie:
 

Davinder Singh Loomba - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Przepiórzyńska - Członek Rady Nadzorczej
Janina Szepietowska - Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rey   - Członek Rady Nadzorczej

1.7 W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania fi nan-
sowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

1.8 Emitent nie jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem oraz nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego. Spół-
ka NTT System Sp. z o.o. – której sprawozdania fi nansowe stanowią dane porównawcze – była jednostką dominującą i znaczącym inwe-
storem, jednak ze względu na nieistotność danych nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

1.9 W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie fi nansowe, nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.

Natomiast po dniu bilansowym, tj. dnia 8.06.2006 r., nastąpiło połączenie Spółki NTT System S.A. ze Spółką NTT System Sp. z o.o. zgodnie 
z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, 
tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego NTT System 
S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w planie 
połączenia z dnia 4.01.2006 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44 z dnia 2.03.2006 r. i zbadanym przez biegłego 
rewidenta. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12.650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połącze-
nia kapitał zakładowy NTT System S.A. został podwyższony o kwotę 66.014.025 zł w drodze emisji 44.009.350 szt. akcji imiennych serii B 
o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

1.10 Sprawozdanie fi nansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w okresie co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

1.11 Sprawozdania fi nansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, bę-
dących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w nocie 
16 (dodatkowe noty objaśniające).

Dokonano wprowadzenia korekty błędu podstawowego dotyczącego okresu porównawczego związanego z prezentacją sprawozdania 
fi nansowego Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Opis korekty związanej z błędem podstawowym został 
zamieszczony w nocie 18 (dodatkowe noty objaśniające).

1.12 W przedstawionym sprawozdaniu lub danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów 
uprawnionych do badania o sprawozdaniach fi nansowych za lata, za które sprawozdanie fi nansowe lub dane porównywalne zostały 
zamieszczone w prospekcie.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie fi nansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu fi nansowym przedstawiono w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany metodą kalkulacyjną.

2.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej, a poprawność 
przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega weryfi kacji raz w roku.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• prawo użytkowania wieczystego gruntu   nie podlega amortyzacji
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• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  od 2,5% do 10%
• urządzenia techniczne i maszyny    od 7% do 20%
• środki transportu      od 14% do 20%
• pozostałe środki trwałe     od 12,5% do 40%

 Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• licencje i oprogramowanie      od 20% do 50% 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 300 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł, ujmowane 
są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

2.2 Inwestycje

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe składające się z udziałów w innych jednostkach wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty 
wartości, a w przypadku udziałów w jednostkach zagranicznych wartość udziałów wyrażona w walucie obcej przeliczana jest na koniec 
roku po obowiązującym na ten dzień kursie średnim. 

Inwestycje długoterminowe składające się z nieruchomości wycenione zostały w wartości godziwej.

Inwestycje krótkoterminowe

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy ra-
chunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut stosownych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód 
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się 
według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
fi nansowy poprzez odniesienie odpowiednio na przychody lub koszty operacji fi nansowych.

Inne środki pieniężne obejmują aktywa fi nansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, naby-
cia lub założenia (lokaty), zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

2.3 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniej-
szeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie od-
pisu aktualizującego.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w odniesieniu do:
• należności dochodzonych na drodze sądowej,
• należności przeterminowanych powyżej 360 dni, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewywiązania się 

dłużnika z obowiązku zapłaty. 

Należności zagraniczne na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień (w przypadku 31 grudnia 
2005 roku tab. 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005 r.).

2.4 Zapasy

 Towary
Przyjęcia towarów do magazynów ewidencjonuje się w cenie zakupu powiększonej o koszty związane z tym zakupem.
Zapasy towarów oraz ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość towarów:
a) zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości tych towarów
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości magazynowej.

 Wyroby gotowe
Przyjęcia wyrobów z produkcji do magazynu wyceniane są w cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia. Zapasy wyrobów oraz 
ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych:
a) zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości tych wyrobów
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości magazynowej.
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2.5 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym badaniem, a dotyczących okre-
sów przyszłych. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, których dotyczą, z tym że koszty dotyczące okresów dłuższych 
niż jeden miesiąc rozliczane są w czasie w przypadku, gdy kwota wydatku jest wyższa niż 1.600 zł. Pozostałe koszty dotyczące okresów 
dłuższych niż jeden miesiąc odnosi się bezpośrednio w koszty okresu, w którym został poniesiony wydatek.

2.6 Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 
wiarygodny oszacować.
Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono daną rezerwę.

2.7 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności naliczone re-
zerwy na koszty, których powstanie w przyszłych okresach sprawozdawczych jako zobowiązania jest pewne lub uprawdopodobnione.

2.8 Podatek dochodowy odroczony

Spółka tworzy aktywo i rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazy-
waną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia od podatku dochodo-
wego w przyszłości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku obejmują tytuły przyszłych kosztów, które mają szansę na zrealizowanie w przyszłym okresie.

2.9 Zmiany zasad rachunkowości

W 2005 roku Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.

3. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EUR w okresie objętym badaniem

Okres Średni kurs 
w okresie

Minimalny kurs 
w okresie

Maksymalny kurs 
w okresie

Kurs na ostatni 
dzień okresu

01.01.2005-31.12.2005 4,0233 3,8598 4,2756 3,8598

28.10.2004-31.12.2005 4,0603 3,8223 4,3787 3,8598

01.01.2004-31.12.2004 4,5182 4,0518 4,9149 4,0790

01.01.2003-31.12.2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

4. Wskazanie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze sprawozdania 
fi nansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na EUR, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja bilansu
NTT System S.A. 

28.10.2004- 31.12.2005 
NTT SYSTEM Sp. z o.o. 

01.01.2005- 31.12.2005
NTT SYSTEM Sp. z o.o. 

01.01.2004- 31.12.2004
NTT SYSTEM Sp. z o.o. 

01.01.2003- 31.12.2003

PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Aktywa razem 4 858 1 259 197 357 51 131 101 193 24 808 109 800 23 278

Aktywa trwałe - - 8 841 2 291 6 371 1 562 5 710 1 211

Aktywa obrotowe 4 858 1 259 188 516 48 840 94 822 23 246 104 090 22 067

Pasywa razem 4 858 1 259 197 357 51 131 101 193 24 808 109 800 23 278

Kapitał własny 532 138 31 658 8 202 25 608 6 278 23 198 4 918

Zobowiązania 
i rezerwy 
na zobowiązania

4 326 1 121 165 699 42 929 75 585 18 530 86 602 18 360
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Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2005 – 31 grudnia 2005 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, 
tj. kurs 3,8598 zł/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2004 – 31 grudnia 2004 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, 
tj. kurs 4,0790 zł/EURO.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 2003 – 31 grudnia 2003 roku, przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień, 
tj. kurs 4,7170 zł/EURO.

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EURO
Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku
 zysków i strat

NTT System S.A. 
28.10.2004- 31.12.2005

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2005- 31.12.2005

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2004- 31.12.2004

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2003- 31.12.2003

PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze 
sprzedaży produk-
tów

- - 160 770 39 960 111 672 24 716 103 706 23 318

Przychody netto ze 
sprzedaży towarów 
i materiałów

16 348 4 026 309 840 77 011 289 814 64 144 293 731 66 046

Koszt wytworzenia 
sprzedanych pro-
duktów

- - 143 211 35 595 96 166 21 284 90 957 20 451

Wartość sprzeda-
nych towarów i ma-
teriałów

16 321 4 020 287 566 71 475 281 773 62 364 280 113 62 984

Zysk/(strata) brutto 
na sprzedaży 27 6 39 833 9 901 23 547 5 212 26 367 5 929

Zysk/(strata) 
na sprzedaży 2 1 12 535 3 116 -2 812 -622 3 972 893

Zysk/(strata) z dzia-
łalności operacyjnej 2 1 14 505 3 605 678 150 4 499 1 012

Zysk/(strata) z dzia-
łalności gospodar-
czej

13 3 8 790 2 185 3 662 810 2 772 623

Zysk/(strata) brutto 13 3 8 790 2 185 3 662 810 2 772 623

Zysk/(strata) netto 10 3 7 022 1 745 3 029 670 1 236 278

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. przyjęto kurs średni EURO, obliczony 
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 
4,0603 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System Sp. z o.o. za okres 2005 – 01.01.2005 r.- 31.12.2005 r. przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, 
tj. kurs 4,0233 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System Sp. z o.o. za okres 2004 – 01.01.2004 r.- 31.12.2004 r. przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, 
tj. kurs 4,5182 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System Sp. z o.o. za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r. przyjęto kurs średni EURO, 
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, 
tj. kurs 4,4474 zł/EURO.
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Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EURO
Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku 
przepływów pie-
niężnych

NTT System S.A. 
28.10.2004- 31.12.2005

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2005-31.12.2005

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2004- 31.12.2004

NTT SYSTEM Sp. z o.o. 
01.01.2003-31.12.2003

PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR

A. Przepływy pie-
niężne z działalności 
operacyjnej

-512 -126 3 379 839 4 371 967 4 829 1 085

B. Przepływy pie-
niężne z działalności 
inwestycyjnej

0 0 -1 621 -403 -1 335 -295 -491 -110

C. Przepływy pie-
niężne z działalności 
fi nansowej

522 129 6 798 1 690 2 042 452 -1 735 -390

D. Przepływy pienięż-
ne netto, razem (A+/- 
B+/-C)

10 3 8 556 2 126 5 078 1 124 2 603 585

F. Środki pieniężne 
na początek okresu 0 0 11 998 2 941 6 919 1 467 4 316 1 074

G. Środki pieniężne 
na koniec okresu 10 3 20 554 5 325 11 997 2 941 6 919 1 467

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System S.A. za okres 28.10.2004-31.12.2005 r. przyjęto niżej opisane kursy EURO:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,0603 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 28 października 2004 roku, tj. kurs 4,3414 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2005 roku, tj. kurs 3,8598 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System Sp. z o.o. za okres 2005 – 01.01.2005 r.-31.12.2005 r. przyjęto niżej 
opisane kursy EURO:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,0233 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2004 roku, tj. kurs 4,0790 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2005 roku, tj. kurs 3,8598 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System Sp. z o.o. za okres 2004 – 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. przyjęto niżej 
opisane kursy EURO:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,5182 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2004 roku, tj. kurs 4,0790 zł/EURO.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System Sp. z o.o. za okres 2003 – 01.01.2003 r.-31.12.2003 r. przyjęto niżej 
opisane kursy EURO:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,4474 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2002 roku, tj. kurs 4,0202 zł/EURO;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2003 roku, tj. kurs 4,7170 zł/EURO.

5. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości
NTT SYSTEM Spółka Akcyjna stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U.02.76.694 ze zm.). Spółka dokonała wstępnej identyfi kacji obszarów występowania różnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów włas-
nych (aktywów netto) i wyniku fi nansowego pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem fi nansowym sporządzonym zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem fi nansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF. W tym celu Zarząd 
jednostki wykorzystał najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby 
zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z MSSF. Mimo dołożenia należytej staranności NTT SYSTEM Spółka Akcyjna nie 
zakończyła do dnia publikacji niniejszego sprawozdania fi nansowego procesu sporządzania sprawozdania fi nansowego zgodnie z MSSF. 
W związku z powyższym Zarząd zdecydował nie publikować wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale włas-
nym pomiędzy sprawozdaniem fi nansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF. Zdaniem 
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Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowanie ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania fi nansowego wg MSSF, 
jest obarczona ryzykiem niepewności.

Obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem fi nansowym sporządzonym zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem fi nansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSR:

1. Wartość fi rmy
Ze względu na fakt, iż po dniu bilansowym w spółce powstała wartość fi rmy w wyniku połączenia się z innym podmiotem. Różnicą, jaka 
będzie miała znaczący wpływ na przyszłe sprawozdanie fi nansowe, jest fakt, iż według polskich zasad wartość fi rmy podlega amortyza-
cji, natomiast według MSSF nie podlega ona amortyzacji, lecz okresowej weryfi kacji wartości.

2.  Rzeczowe Aktywa Trwałe
W prezentowanym sprawozdaniu fi nansowym do wyceny rzeczowych aktywów trwałych stosuje się zasadę kosztu historycznego, z tym 
że rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje długoterminowe mogą podlegać aktualizacji wyceny dokonywanej na podstawie odrębnych 
przepisów. Ostatni raz aktualizację wyceny środków trwałych przeprowadzono według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r.

Według MSR stosuje się koszt historyczny, z tym że rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne poddać można aktualizacji 
wyceny bez odrębnych przepisów. W podejściu alternatywnym dopuszcza się przeszacowanie po początkowym ujęciu pozycji rzeczo-
wych aktywów trwałych jako składnika aktywów. Wartość przeszacowaną stanowi wartość godziwa danego składnika aktywów trwa-
łych na dzień przeszacowania, pomniejszona o kwotę zakumulowanej amortyzacji i zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości. Przeszacowania należy przeprowadzać na tyle regularnie, aby wartość bilansowa nie różniła się w sposób istotny od war-
tości, która zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy.

3.  Podział na pozycje krótko- i długoterminowe
W zakresie prezentacji pozycji krótko- i długoterminowych Spółka stosuje zasady zgodne z załącznikiem do ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 r. Aktywa i zobowiązania uznaje się za krótkoterminowe, jeżeli termin realizacji przypada na 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin wymagalności prezentowane są jako krótkoter-
minowe.

Wg MSSF podział na pozycje krótko- i długoterminowe jest fakultatywny. Podobnie jak w przypadku polskich standardów aktywa i zobo-
wiązania uznaje się za krótkoterminowe, jeżeli ich termin realizacji przypada na 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług prezentowane są zgodnie z terminem wymagalności. Jeżeli jednostka nie zdecyduje 
się na podział na pozycje krótko- i długoterminowe, aktywa i zobowiązania szereguje się wg płynności.

4. Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej.
Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej powinna być przeprowa-
dzona na dzień bilansowy w oparciu o średni kurs NBP. Natomiast w oparciu o przepisy MSSF wycena ta powinna być przeprowadzana 
w oparciu o kurs natychmiastowy, czyli średni kurs kupna (aktywa) lub sprzedaży (pasywa) banku, z którego w największym stopniu 
korzysta Spółka.

5.  Wycena Inwestycji długoterminowych
Wg polskich zasad rachunkowości inwestycje długoterminowe w postaci udziałów wyrażonych w walucie podlegają wycenie uaktualniają-
cej ich wartość wyrażoną w walucie na dzień bilansowy w oparciu o aktualny w tym dniu średni kurs waluty wg NBP. Natomiast stosownie 
do zasad MSSF wyżej wymienione udziały nie podlegają wycenie uaktualniającej ich wartość na dzień bilansowy wyrażoną w walucie.

6. Rezerwy na świadczenia pracownicze
Zgodnie z MSSF określenie zobowiązań jednostek z tytułu świadczeń pracowniczych powinno się odbywać za pomocą metod mających 
charakter długoterminowy. Jako metodę do ustalenia wysokości występującego z tego tytułu zobowiązania MSSF uznają metodę aktu-
arialną. Polskie przepisy nie regulują metod szacowania tych zobowiązań.

7.  Aktywa przeznaczone na sprzedaż
Zgodnie z MSR Spółka jest zobligowana do wykazywania powyższych aktywów w osobnej pozycji bilansowej, natomiast polskie przepi-
sy nie wymagają takiego wykazywania aktywów przeznaczonych na sprzedaż.

8. Podatek odroczony
W wyniku części przedstawionych powyżej różnic w sprawozdaniu fi nansowym według MSSF inny mógłby być stan rezerwy i aktywa 
z tytułu podatku odroczonego.

9. Zakres informacji dodatkowych
Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania fi nansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynarodo-
wych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą różnić się w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do sprawozdania 
fi nansowego zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości jest mniejszy od zakresu przewidzianego przez MSSF. Sporządzenie 
pełnego wykazu różnic w tym zakresie jest możliwe tylko wtedy, gdy Spółka sporządzi pełne sprawozdanie fi nansowe według MSSF.
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20.1.3.2. Sprawozdanie fi nansowe emitenta i porównywalne dane fi nansowe

BILANS

AKTYWA Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

I. Aktywa trwałe - 0 8 841 6 371 5 710

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 - 169 202 82

- wartość fi rmy - - - - -

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 - 6 200 5 305 4 652

3. Należności długoterminowe - - - - -

3.1. Od jednostek powiązanych - - - - -

3.2. Od pozostałych jednostek - - - - -

4. Inwestycje długoterminowe - - 2 086 483 602

4.1. Nieruchomości 3 - 1 637 - -

4.2. Wartości niematerialne i prawne - - - - -

4.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe 4 - 449 483 602

a) w jednostkach powiązanych - - 419 453 572

b) w pozostałych jednostkach - - 30 30 30

4.4. Inne inwestycje długoterminowe - -

5.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe - - 386 381 374

5.1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 5 - 386 381 374

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - -

II. Aktywa obrotowe - 4 858 188 516 94 822 104 090

1. Zapasy 6 - 41 015 26 926 25 806

2. Należności krótkoterminowe 7 4 848 126 619 55 335 71 163

2.1. Od jednostek powiązanych - - 29 2 7

2.2. Od pozostałych jednostek - 4 848 126 590 55 333 71 156

3. Inwestycje krótkoterminowe 8 10 20 554 11 998 6 919

3.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe - 10 20 554 11 998 6 919

a) w jednostkach powiązanych - - - - -

b) w pozostałych jednostkach - - - - -

c)  środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne - 10 20 554 11 998 6 919

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - - - -

4.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 9 - 328 563 202

Aktywa razem - 4 858 197 357 101 193 109 800
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PASYWA Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

I. Kapitał własny - 532 31 658 25 608 23 198

1. Kapitał zakładowy 10 522 383 383 330

2.  Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) - - - - -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - - - -

4. Kapitał zapasowy 11 - 24 073 22 042 21 406

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 - 180 154 226

6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - - - - -

8. Zysk (strata) netto - 10 7 022 3 029 1 236

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) - - - - -

IV. Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania - 4 326 165 699 75 585 86 602

1. Rezerwy na zobowiązania 13 - 3 663 2 264 4 158

1.1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - - 789 357 40

1.2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne 
i podobne - - 115 - 50

a) długoterminowa - - - - -

b) krótkoterminowa - - 115 - 50

1.3. Pozostałe rezerwy - - 2 759 1 907 4 068

a) długoterminowe - - - - -

b) krótkoterminowe - - 2 759 1 907 4 068

2. Zobowiązania długoterminowe 14 - 146 - -

2.1. Wobec jednostek powiązanych - - - - -

2.2. Wobec pozostałych jednostek - - 146 - -

3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 4 326 161 890 73 321 82 198

3.1. Wobec jednostek powiązanych - - 113 119 225

3.2. Wobec pozostałych jednostek - 4 326 161 627 73 007 81 620

3.3. Fundusze specjalne - - 150 195 353

4. Rozliczenia międzyokresowe 16 - - - 246

4.1. Ujemna wartość fi rmy - - - - -

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - 246

a) długoterminowe - - - - -

b) krótkoterminowe - - - - 246

Pasywa razem - 4 858 197 357 101 193 109 800
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Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

Wartość księgowa - 532 31 658 25 608 23 198

Liczba akcji - 347 900 - - -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 1,53 - - -

Rozwodniona liczba akcji - 347 900 - - -

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł) - 1,53 - - -

POZYCJE POZABILANSOWE Nota
NTT System S.A.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

1. Należności warunkowe 18.1. - - - -

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - - - -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - -

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - - - - -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - -

2. Zobowiązania warunkowe 18.2. - - - 1 124

2.1.  Na rzecz jednostek powiązanych 
(z tytułu) - - - - -

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - - - -

2.2.  Na rzecz pozostałych jednostek 
(z tytułu) - - - - 1 124

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - - - 1 124

3. Inne - - - - -

Pozycje pozabilansowe razem - - - - 1 124

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)

Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

I.  Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, 
w tym:

- 16 348 470 610 401 486 397 437

- od jednostek powiązanych - - 93 30 68

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 - 160 770 111 672 103 706

2.  Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 20 16 348 309 840 289 814 293 731

II.  Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 21 16 321 430 777 377 939 371 070

- jednostkom powiązanym - - 93 30 68

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 143 211 96 166 90 957



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 93

Część III – Dokument Rejestracyjny

Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 16 321 287 566 281 773 280 113

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) - 27 39 833 23 547 26 367

IV. Koszty sprzedaży - - 25 154 24 682 20 956

V. Koszty ogólnego zarządu - 25 2 144 1 677 1 439

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) - 2 12 535 -2 812 3 972

VII. Pozostałe przychody operacyjne 22 - 6 722 7 032 8 278

1.  Zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów 
trwałych - - - 3 131

2. Dotacje - - - 3 -

3. Inne przychody operacyjne - - 6 722 7 026 8 147

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 23 - 4 752 3 542 7 751

1.  Strata ze zbycia niefi nansowych aktywów 
trwałych - - 8 - -

2.  Aktualizacja wartości aktywów 
niefi nansowych - - 908 1 133 175

3. Inne koszty operacyjne - - 3 836 2 409 7 576

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) - 2 14 505 678 4 499

X. Przychody fi nansowe 24 10 1 013 4 115 1 300

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - 7 -

- od jednostek powiązanych - - - 7 -

2. Odsetki, w tym: - 10 87 204 1 300

- od jednostek powiązanych - - - - -

3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - 5 -

4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - -

5. Inne - - 926 3 899 -

XI. Koszty fi nansowe 25 - 6 728 1 131 3 027

1. Odsetki, w tym: - - 965 1 131 2 426

- dla jednostek powiązanych - - - - -

2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - -

3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 60 - -

4. Inne - - 5 703 - 601

XII. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (IX+X-XI) - 12 8 790 3 662 2 772

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
(XIII.1. - XIII.2.) - - - - -

1. Zyski nadzwyczajne - - - - -

2. Straty nadzwyczajne - - - - -

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) - 12  8 790 3 662 2 772

XV. Podatek dochodowy - 2 1 768 633 1 536

a) część bieżąca 26.1 2 1 342 323 1 870
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Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

b) część odroczona 26.2 - 426 310 - 334

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) - - - - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) 26.5 10 7 022 3 029 1 236

Nota
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł - 10 7 022 3 029 1 236

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27 347 900 - - -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - 0,03 - - -

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych - 347 900 - - -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł) - 0,03 - - -

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 522 25 608 23 198 22 476

  - korekty błędów podstawowych - - - -

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, 
po korektach 522 25 608 23 198 22 476

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 522 383 330 320

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - 53 10

 a) zwiększenie (z tytułu) - - 53 10

  -  podwyższenie kapitału z tytułu rejestracji objęcia 
nowych udziałów - - 53 10

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 522 383 383 330

2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu - - - -

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

2.2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - - -

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - - - -

 a) zwiększenie - - - -
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NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

 b) zmniejszenie - - - -

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - - -

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - 22 042 21 406 18 573

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - 2 031 636 2 833

 a) zwiększenie (z tytułu) - 2 031 636 2 833

  - z podziału zysku (uchwała wspólników) - 2 031 636 2 787

  - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - - 46

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - 24 073 22 042 21 406

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - 154 226 421

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - 26 -72 -195

 a) zwiększenie (z tytułu) - 26 - -

 -  korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce 
zagranicznej - 26 - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - 72 195

  -  korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce 
zagranicznej - - 72 149

  - przeniesienie na kapitał zapasowy - - - 46

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - 180 154 226

6.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu - - - -

6.1.  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

6.2.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu - - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

  - korekty błędów podstawowych - - - -

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - 3 029 1 236 3 147

  - zysku ubiegłego roku - 3 029 1 236 3 147

 b) zmniejszenie (z tytułu) - 3 029 1 236 3 147

  - przeznaczenia na kapitał zapasowy - 2 031 636 2 787

  - przeznaczenia na wypłatę dywidendy - 998 600 360

 ...... - - - -

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -
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NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

  - korekty błędów podstawowych - - - -

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -

8. Wynik netto 10 7 022 3 029 1 236

 a) zysk netto 10 7 022 3 029 1 236

 b) strata netto - - - -

 c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 532 31 658 25 608 23 198

III.  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 532 31 658 24 610 22 598

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej -512 3 379 4 371 4 829

I. Zysk (strata) netto 10 7 022 3 029 1 236

II. Korekty razem -522 -3 643 1 342 3 593

1. Amortyzacja - 779 624 631

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - - 191

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - 939 -7 976

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 67 1 093 -130

5. Zmiana stanu rezerw - 1 399 -1 895 2 923

6. Zmiana stanu zapasów - -14 088 -1 121 -8 535

7. Zmiana stanu należności -4 848 -71 283 15 827 -4 612

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 326 79 981 -12 567 12 399

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - 229 -612 -250

10. Inne korekty - -1 666 - -

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
(I+II) -512 3 379 4 371 4 829

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej - -1 621 -1 335 -491

I. Wpływy - 2 96 181
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NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych - 2 34 181

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - -

3. Z aktywów fi nansowych, w tym: - - 62 -

 a) w jednostkach powiązanych - - 62 -

 b) w pozostałych jednostkach - - - -

  - zbycie aktywów fi nansowych - - - -

  - dywidendy i udziały w zyskach - - - -

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - -

  - odsetki - - - -

  - inne wpływy z aktywów fi nansowych - - - -

4. Inne wpływy inwestycyjne - - - -

II. Wydatki - 1 623 1 431 672

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych - 1 623 1 428 622

2.  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - -

3. Na aktywa fi nansowe, w tym: - - 3 50

 a) w jednostkach powiązanych - - 3 50

 b) w pozostałych jednostkach - - - -

  - nabycie aktywów fi nansowych - - - -

  - udzielone pożyczki długoterminowe - - - -

4. Inne wydatki inwestycyjne - - - -

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
(I-II) - -1 621 -1 335 -491

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności 
fi nansowej 522 6 798 2 043 -1 735

I. Wpływy 522 8 758 13 775 7 972

1.  Wpływy netto z wydania udziałów i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 522 - 53 10

2. Kredyty i pożyczki - 8 758 13 722 7 962

3. Emisja dłużnych papierów fi nansowych - - - -

4. Inne wpływy fi nansowe - - - -

II. Wydatki - 1 960 11 732 9 707

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - -

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - 998 600 360

3.  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku - - - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek - 10 032 8 371

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -

6. Z tytułu innych zobowiązań fi nansowych - - - -

7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
fi nansowego - 23 - -
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NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

8. Odsetki - 939 1 100 976

9. Inne wydatki fi nansowe -

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej 
(I-II) 522 6 798 2 043 -1 735

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) 10 8 556 5 079 2 603

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 10 8 556 5 079 2 603

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych - - - -

F. Środki pieniężne na początek okresu 0 11 998 6 919 4 316

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 10 20 554 11 998 6 919

  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1.1. Wartości niematerialne i prawne w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - - -

b) wartość fi rmy - - - -

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne warto-
ści, w tym: - 169 202 82

– oprogramowanie komputerowe - 169 202 82

d) inne wartości niematerialne i prawne - - - -

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem - 169 202 82

NOTA 1.2.a. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu wartości niematerialnych i prawnych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zapre-
zentować zmian ich wartości. 



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 99

Część III – Dokument Rejestracyjny

NOTA 1.2.b. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.-
31.12.2005 r.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości, w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na początek okresu - - 602 602 - - 602

b) zwiększenia (z tytułu) - - 115 115 - - 115

– nabycia - - 115 115 - - 115

– przeniesienie ze środków trwałych 
w budowie - - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

– likwidacji - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 717 717 - - 717

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - - 400 400 - - 400

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) - - 148 148 - - 148

– zwiększenia (amortyzacja) - - 148 148 - - 148

– zmniejszenia - - - - - - -

– likwidacja - - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - - 548 548 - - 548

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - - -

– zwiększenia - - - - - - -

– zmniejszenia - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 169 169 - - 169
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NOTA 1.2.c. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2004 r.-
31.12.2004 r.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. kom-

puterowe

a) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na początek okresu - - 435 435 - - 435

b) zwiększenia (z tytułu) - - 167 167 - - 167

– nabycia - - 167 167 - - 167

– przeniesienie ze środków trwałych 
w budowie - - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

– likwidacji - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 602 602 - - 602

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - - 353 353 - - 353

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) - - 47 47 - - 47

– zwiększenia (amortyzacja) - - 47 47 - - 47

– zmniejszenia - - - - - - -

– likwidacja - - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - - 400 400 - - 400

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - -

– zwiększenia - - - - - - -

– zmniejszenia - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 202 202 - - 202

NOTA 1.2.d. Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2003 r.-
31.12.2003 r.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na początek okresu - - 388 388 - - 388

b) zwiększenia (z tytułu) - - 47 47 - - 47

– nabycia - - 47 47 - - 47

– przeniesienie ze środków trwałych 
w budowie - - - - - - -
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

– likwidacji - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 435 435 - - 435

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - - 319 319 - - 319

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) - - 34 34 - - 34

– zwiększenia (amortyzacja) - - 34 34 - - 34

– zmniejszenia - - - - - - -

– likwidacja - - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - - 353 353 - - 353

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - -

– zwiększenia - - - - - - -

– zmniejszenia - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 82 82 - - 82

NOTA 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) własne - 169 202 82

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierża-
wy lub innej umowy, w tym umowy leasingu - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem - 169 202 82
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NOTA 2.1.  Rzeczowe aktywa trwałe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 
31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

a) środki trwałe, w tym: - 6 200 4 762 4 550

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 98 98 98

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 763 3 918 3 966

– urządzenia techniczne i maszyny - 487 481 331

– środki transportu - 717 224 121

– inne środki trwałe - 135 41 34

b) środki trwałe w budowie - - 543 102

c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - - -

Rzeczowe aktywa trwałe razem - 6 200 5 305 4 652

NOTA 2.2.a.  Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r.

 
Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu rzeczowych aktywów trwałych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zaprezen-
tować zmian ich wartości. 

NOTA 2.2.b.  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.
-31.12.2005 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

budynki, lo-
kale i obiekty 

inżynierii 
lądowej 

i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne

środki trwałe

środki trwałe

razem

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 98 4 627 1 528 294 890 7 437

b) zwiększenia (z tytułu) - 1 028 258 599 194 2 079

– zakup - 20 5 357 194 576

– ze środków trwałych w budowie - 1 008 12 - - 1 020

– ujęcie środków trwałych w leasingu - - - 242 - 242

– przemieszczenia wewnętrzne - - 241 - - 241

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 30 9 18 57

– sprzedaż - - 30 9 1 40

– likwidacji - - - - 17 17

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 98 5 655 1 756 884 1 066 9 459

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - 709 1 047 70 849 2 675

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 183 222 97 82 584

– zwiększenia (amortyzacja) - 183 253 102 94 632

– zmniejszenia - - 31 5 12 48

– sprzedaży - - 31 5 1 37
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

budynki, lo-
kale i obiekty 

inżynierii 
lądowej 

i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne

środki trwałe

środki trwałe

razem

– likwidacji - - - - 11 11

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - 892 1 269 167 931 3 259

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - -

– zwiększenie - - - - - -

– zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 98 4 763 487 717 135 6 200

NOTA 2.2.c.  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2004 r.
-31.12.2004 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

budynki, lo-
kale i obiekty 

inżynierii 
lądowej 

i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne

środki trwałe

środki trwałe

razem

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 98 4 510 1 132 157 756 6 653

b) zwiększenia (z tytułu) - 117 396 171 134 818

– zakup - - 380 171 134 685

– ze środków trwałych w budowie - 117 16 - - 133

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - 34 - 34

– sprzedaży - - - 34 - 34

– likwidacji - - - - - -

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 98 4 627 1 528 294 890 7 437

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - 544 801 36 722 2 103

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 165 246 34 127 572

– zwiększenia - 165 246 37 127 575

– zmniejszenia - - - 3 3

– sprzedaży - - - 3 - 3

– likwidacji - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - 709 1 047 70 849 2 675

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - -
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

budynki, lo-
kale i obiekty 

inżynierii 
lądowej 

i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne

środki trwałe

środki trwałe

razem

– zwiększenie - - - - - -

– zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 98 3 918 481 224 41 4 762

NOTA 2.2.d. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2003 r.-
31.12.2003 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntu)

budynki, lo-
kale i obiekty 

inżynierii 
lądowej 

i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne

środki trwałe

środki trwałe

razem

a) wartość brutto środków trwałych 
na początek okresu 113 4 508 980 64 542 6 207

b) zwiększenia (z tytułu) - 45 152 93 214 504

– zakup - 45 152 93 214 504

c) zmniejszenia (z tytułu) 15 43 - - - 58

– sprzedaży 15 43 - - - 58

– likwidacji - - - - - -

d) wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu 98 4 510 1 132 157 756 6 653

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - 389 604 11 508 1 512

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 155 197 24 215 591

– zwiększenia - 162 197 24 215 598

– zmniejszenia - 7 - - - 7

– sprzedaży - 7 - - - 7

– likwidacji - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - 544 801 35 723 2 103

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - -

– zwiększenie - - - - - -

– zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu 98 3 966 331 122 33 4 550
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NOTA 2.3. Środki Trwałe Struktura własnościowa w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) własne - 5 974 4 762 4 550

b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 
lub innej umowy, w tym umowy leasingu - 226 - -

Środki trwałe bilansowe, razem - 6 200 4 762 4 550

NOTA 2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILAN-
SOWO

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 
lub innej umowy, w tym umowy leasingu - - - -

- obce środki trwałe dzierżawione - - - -

- środki trwałe przeznaczone do likwidacji - - - -

- środki trwałe niskocenne - - - -

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, 
razem - - - -

Spółka NTT System Sp. z o.o. wynajmowała m.in. powierzchnie handlowo-magazynowe, które nie były zaliczane do aktywów Spółki. Wartość 
przedmiotów najmu nie jest znana.

NOTA 3. Zmiana stanu nieruchomości w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI
NTT System S.A. 

 31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2005

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2004

NTT System Sp. 
z o.o.

31.12.2003

a) stan na początek okresu - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) - 1 637 - -

-  nabycie gruntów przeznaczonych na cele inwesty-
cyjne - 1 637 - -

c) zmniejszenia - - - -

d) stan na koniec okresu - 1 637 - -

Spółka NTT System Sp. z o.o. w 2005 roku zakupiła przedsiębiorstwo FF Computers Sp. z o.o. w upadłości, w którego skład wchodził przede wszyst-
kim grunt. Stosownie do zaleceń ustawy o rachunkowości dokonano wyceny – przez niezależnego biegłego – wartości godziwej przejmowanych 
aktywów, w wyniku czego ustalono, iż są one warte 1.637 tys. zł. Wydatki poniesione na zakup przedsiębiorstwa wyniosły 213 tys. zł, w związku 
z czym powstała ujemna wartość fi rmy. Ustalona w ten sposób ujemna wartość fi rmy wynika z wyceny aktywów, które nie podlegają amortyzacji, 
dlatego Spółka odniosła przychody i koszty związane z tą transakcją na wynik 2005 roku.
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NOTA 4.1. Długoterminowe aktywa fi nansowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w jednostkach zależnych - 106 163 213

- udziały lub akcje - 106 163 213

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

b) w jednostkach współzależnych - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

c) w jednostkach stowarzyszonych - 313 290 359

- udziały lub akcje - 313 290 359

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

d) w znaczącym inwestorze - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

-  inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

e) w jednostce dominującej - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

f) w pozostałych jednostkach - 30 30 30

- udziały lub akcje - 30 30 30

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe, razem 0 449 483 602
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NOTA 4.2.a. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 
28.10.2004 r.-31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu długoterminowych aktywów fi nansowych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można 
zaprezentować zmian ich wartości.

NOTA 4.2.b. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 
01.01.2005 r.-31.12.2005 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie Udziały 
lub akcje

Dłużne papiery 
wartościowe

Inne papiery 
wartościowe

Udzielone 
pożyczki

Inne długoter-
minowe aktywa 

fi nansowe

Długotermi-
nowe aktywa 

fi nansowe 
razem

a) stan na początek okresu 483 - - - - 483

b) zwiększenia (z tytułu) 26 - - - - 26

–  przeszacowania z tytułu przeliczenia wartości 
udziałów w walucie obcej wg kursu na dzień 
bilansowy (dotyczy Spółki TAIR Nowe Systemy 
Technologiczne z siedzibą w Mińsku)

26 - - - - 26

c) zmniejszenia (z tytułu) 60 - - - - 60

–  odpis aktualizujący wartość udziałów w Spółce 
NTT Transport Sp. z o.o. 57 - - - - 57

–  odpis aktualizujący wartość udziałów w Spółce 
UAB NTT System Baltija 3 - - - - 3

d) stan na koniec okresu 449 - - - - 449

Spółka NTT System Sp. z o.o. w 2005 roku zakupiła przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziły między innymi udziały w Spółce WebTradeCenter 
Sp. z o.o. Udziały te ze względu na słabą kondycję Spółki zostały wycenione na symboliczną złotówkę i w całości zostały objęte odpisem aktuali-
zującym.

NOTA 4.2.c. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 
01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie Udziały 
lub akcje

Dłużne papiery 
wartościowe

Inne papiery 
wartościowe

Udzielone 
pożyczki

Inne długoter-
minowe aktywa 

fi nansowe

Długotermi-
nowe aktywa 

fi nansowe 
razem

a) stan na początek okresu 602 - - - - 602

b) zwiększenia (z tytułu) 3 - - - - 3

– zakup udziałów w Spółce UAB NTT System Balti-
ja z siedzibą w Wilnie 3 - - - - 3

c) zmniejszenia (z tytułu) 122 - - - - 122

– sprzedaż udziałów w Spółce NTT Centrum Ser-
wisowe Pamięci Masowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie

50 - - - - 50

 – przeszacowania z tytułu przeliczenia wartości 
udziałów w walucie obcej wg kursu na dzień bilan-
sowy (dotyczy Spółki TAIR Nowe Systemy Technolo-
giczne z siedzibą w Mińsku)

72 - - - - 72

d) stan na koniec okresu 483 - - - - 483
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NOTA 4.2.d. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 
01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie Udziały lub 
akcje

Dłużne papiery 
wartościowe

Inne papiery 
wartościowe

Udzielone 
pożyczki

Inne długoter-
minowe aktywa 

fi nansowe

Długotermi-
nowe aktywa 

fi nansowe 
razem

a) stan na początek okresu 701 - - - - 701

b) zwiększenia (z tytułu) 50 - - - - 50

–  zakup udziałów w Spółce NTT Centrum Serwi-
sowe Pamięci Masowych Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie

50 - - - - 50

c) zmniejszenia (z tytułu) 149 - - - - 149

–  przeszacowania z tytułu przeliczenia wartości 
udziałów w walucie obcej wg kursu na dzień 
bilansowy (dotyczy Spółki TAIR Nowe Systemy 
Technologiczne z siedzibą w Mińsku)

149 - - - - 149

d) stan na koniec okresu 602 - - - - 602

NOTA 4.3.a. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień 31.12.2005 r.

NOTA 4.3.b. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

lp.

a b c d e f g h i j k l

nazwa (fi rma) 
jednostki, 
ze wskaza-
niem formy 

prawnej

siedziba
Przedmiot 

przedsiębior-
stwa

charakter 
powiązania 
(jednostka 

zależna, 
jednostka 

współzależna, 
jednostka 

stowarzyszo-
na, z wyszcze-

gólnieniem 
powiązań 

bezpośred-
nich i pośred-

nich)

Zastosowana 
metoda 

konsolidacji 
/ wycena 

metodą praw 
własności, 
bądź wska-

zanie, że 
jednostka 

nie podlega 
konsolidacji 

/ wycenie 
metodą praw 

własności

data objęcia 
kontroli / 

współkontroli 
/ uzyskania 
znaczącego 

wpływu

wartość 
udziałów / 

akcji według 
ceny nabycia

korekty 
aktualizujące 

wartość 
(razem)

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji

Procent 
posiadanego 
kapitału za-
kładowego

udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 
na walnym 

zgromadze-
niu

Wskazanie, 
innej niż 

określona 
pod lit. j) lub 
k), podstawy 

kontroli / 
współkontroli 
/ znaczącego 

wpływu

1. NTT Transport 
Sp. z o.o. Warszawa Usługi trans-

portowe Zależna Nie podlega 
konsolidacji

24 listopada 
1998 163 - 57 106 100 % 100 % brak

2.

TAIR Nowe 
Systemy 

Technolo-
giczne JV

Mińsk Działalność 
handlowa

Stowarzy-
szona

Nie podlega 
konsolidacji

15 stycznia 
1993 313 **) 0 313 32 % 32 % brak

3. UAB NTT 
System Baltija Wilno Działalność 

handlowa
Stowarzy-

szona
Nie podlega 
konsolidacji

19 listopada 
2004 3 -3 0 25 % 25 % brak

4.
Web Trade 

Center 
Sp. z o.o.

Bielsko- Biała

Działalność 
w zakresie 

oprogramo-
wania

Zależna Nie podlega 
konsolidacji

16

lutego 2005
0 *) 0 *) 0 50 % 50 % brak

*)  Spółka zakupiła przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziły między innymi udziały w Spółce WebTradeCenter Sp. z o.o. Udziały te ze względu 
na słabą kondycję Spółki zostały wycenione na symboliczną złotówkę i w całości zostały objęte odpisem aktualizującym.

**)  W dniu nabycia Spółka zapłaciła za udziały 96 tys. USD, co w dniu nabycia przekładało się na 152 tys. PLN. Na dzień 31.12.2005 kurs średni NBP 
wynosił 3,2613, a więc 96 tys. USD x 3,2613 => 313 tys. PLN.
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd.

lp.

a M n o

nazwa 
jednostki

- kapitał własny
zobowiązania i rezerwy na zo-
bowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym:

- kapitał 
zakładowy

- należne 
wpłaty 

na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)

- kapitał 
zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

kapitał 
rezerwowy 

w tym 
z przelicze-

nia

zysk (strata) 
z lat 

ubiegłych

zysk (strata) 
netto

- zobowiąza-
nia długoter-

minowe

-zobowiąza-
nia krótko-
terminowe

- należności 
długotermi-

nowe

- należności 
krótkotermi-

nowe

1. NTT Trans-
port Sp. z o.o. 163 - 41 50 -99 1 - 34 - 89

2.

TAIR Nowe 
Systemy 

Technologic-
zne JV ***)

1 - 9 183 - - 799 13 - 18 124 - 1 144

3.
UAB NTT 

System Baltija 
****)

11 - - - -1 -40 59 48 - 41

4.
Web Trade 
Center Sp. 

z o.o.
3 258 - - - - 2 127 - 1 032 - 28 - 26

***) kwoty wyrażone w rublach białoruskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy (100 BYR = 0,1497 PLN)
****) kwoty wyrażone w litach litewskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy (1 LTL = 1,1179 PLN)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – c.d.

Lp.

a p r s t

nazwa jednostki aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży
nieopłacona przez 

emitenta wartość udziałów 
/ akcji w jednostce

otrzymane lub należne 
dywidendy od jednostki 
za ostatni rok obrotowy

1. NTT Transport Sp. z o.o. 193 639 0 0

2. TAIR Nowe Systemy 
Technologiczne JV ***) 23 757 24 283 0 0

3. UAB NTT System Baltija 
****) 77 83 0 0

4. Web Trade Center Sp. z o.o. 126 brak działalności w 2005 r. 0 0

NOTA 4.4.a. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach na dzień 31.12.2005 r. 

NOTA 4.4.b. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r. była w posiadaniu udziałów w spółdzielni RSM Osiedle Młodych w Warszawie, których wartość 
wynosiła 30 tys. PLN. 
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NOTA 4.5. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa fi nansowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. 
na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w walucie polskiej - 136 193 243

b) w walutach obcych - 313 290 359

– w walucie (USD) - 96 96 96

- w walucie (LIT) - - 3 -

– po przeliczeniu na zł - 313 290 359

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
fi nansowe, razem - 449 483 602

NOTA 4.6. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg zbywalności) w Spółce NTT System S.A. na dzień 
31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE WEDŁUG ZBYWALNOŚCI

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) - - - -

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagieł-
dowych (wartość bilansowa) - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulo-
wanym (wartość bilansowa) - 449 483 602

a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - 449 483 602

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - 60 - -

– wartość na początek okresu - 483 602 701

– wartość według cen nabycia, w tym: - 509 483 602

- korekta ceny nabycia z tytułu przeliczenia udziałów w walucie 
na dzień bilansowy - 161 135 207

b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

c) inne (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - - -

a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE WEDŁUG ZBYWALNOŚCI

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

c) inne (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

Wartość według cen nabycia, razem, w tym - 509 483 602

- korekta ceny nabycia z tytułu przeliczenia udziałów w wa-
lucie na dzień bilansowy - 161 135 207

Wartość na początek okresu, razem - 483 602 701

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - 60 - -

Wartość bilansowa, razem - 449 483 602

NOTA 5. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-
31.12.2003 r.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PO-
DATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: - 380 374 -

a) odniesionych na wynik fi nansowy - 380 374 -

b) odniesionych na kapitał własny - - - -

c) odniesionych na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

2. Zwiększenia - 386 380 374

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) - 386 380 374

– odpis aktualizujący wartość należności - 127 324 336

- aktywo wynikające z wprowadzonego błędu podstawowego 
zmniejszającego podstawę opodatkowania - 120 - -

– odpis aktualizujący wartość zapasów - 59 50 33

- rezerwa na koszty okresu naliczone w okresie następnym - 22 - -

– rezerwa na świadczenie pracownicze - 22 - -

– niewypłacone wynagrodzenia - 22 6 5

– odpis aktualizujący wartość fi nansowego majątku trwałego - 11

– inne - 3 - -

b) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku ze stratą po-
datkową (z tytułu) - - - -

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) - - - -

e) odniesiona na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

3. Zmniejszenia - 380 374 -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) - 380 374 -
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ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PO-
DATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

– odpis aktualizujący wartość zapasów - 50 33 -

– odpis aktualizujący wartość należności - 324 336 -

– niewypłacone wynagrodzenia - 6 5 -

b) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku ze stratą po-
datkową (z tytułu) - - - -

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 
(z tytułu) - - - -

e) odniesiona na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go na koniec okresu, w tym: - 386 380 374

a) odniesionych na wynik fi nansowy - 386 380 374

b) odniesionych na kapitał własny - - - -

c) odniesionych na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

NOTA 6. Zapasy w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 
31.12.2003 r.

ZAPASY
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) materiały - - - -

b) półprodukty i produkty w toku - - - -

c) produkty gotowe - 2 301 1 766 1 672

d) towary - 38 714 25 160 24 134

e) zaliczki na dostawy - - - -

Zapasy, razem - 41 015 26 926 25 806

NOTA 7.1.  Należności krótkoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) od jednostek powiązanych - 29 2 7

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 29 2 7

 - do 12 miesięcy - 29 2 7

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

 - inne - - - -

 - dochodzone na drodze sądowej - - - -

b) należności od pozostałych jednostek 4 848 126 590 55 333 71 156

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 847 125 869 53 928 66 830

 - do 12 miesięcy 4 847 125 869 53 928 66 830
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

 -  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych 
i zdrowotnych oraz innych świadczeń 1 245 887 4 236

 - inne - 476 518 90

 - dochodzone na drodze sądowej - - - -

Należności krótkoterminowe netto, razem 4 848 126 619 55 335 71 163

c) odpisy aktualizujące wartość należności - 2 070 2 080 2 471

Należności krótkoterminowe brutto, razem 4 848 128 689 57 415 73 634

NOTA 7.2. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - 29 2 7

- od jednostek zależnych - 13 2 7

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych - 16 - -

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

b) inne, w tym: - - - -

- od jednostek zależnych - - - -

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych - - - -

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - - -

- od jednostek zależnych - - - -

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych - - - -

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

 Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
netto, razem - 29 2 7

d) odpisy aktualizujące wartość należności - - - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
brutto, razem - 29 2 7
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NOTA 7.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych w Spółce NTT System S.A. w okresie 
28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 
oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NA-
LEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Stan na początek okresu - 2 080 4 225 1 024

a) zwiększenia (z tytułu) - 599 870 3 367

– utworzenia odpisu - 599 870 3 367

b) zmniejszenia (z tytułu) - 609 3 015 166

– wykorzystania - 400 1 945 148

– rozwiązania - 209 1 070 18

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoter-
minowych na koniec okresu - 2 070 2 080 4 225

NOTA 7.4. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO
(STRUKTURA WALUTOWA)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w walucie polskiej 4 848 124 267 56 237 71 414

b) w walutach obcych - 4 422 1 178 2 220

– w walucie (USD) - 807 393 601

– w walucie (EUR) - 464 0 3

– po przeliczeniu na zł - 4 422 1 178 2 220

Należności krótkoterminowe razem 4 848 128 689 57 415 73 634

NOTA 7.5. Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – (okres spłaty) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZO-
STAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) do 1 miesiąca 4 326 97 136 46 105 42 139

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - 6 253 3 148 11 161

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - - -

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - - -

e) powyżej 1 roku - - - -

f) należności przeterminowane 521 22 937 5 310 16 255

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 847 126 326 54 563 69 555

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług - 428 633 1 853

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 4 847 125 898 53 930 67 702

Należności związane z normalnym tokiem działalności stanowią należności w przedziale do 3 miesięcy.
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NOTA 7.6. Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (Brutto) – z podziałem na należności niespłacone (z podziałem na okre-
sy) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 
31.12.2003 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWA-
NE (BRUTTO) – Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE 
W OKRESIE

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) do 1 miesiąca - 19 973 3 172 11 180

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - 2 017 244 909

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 521 120 451 -

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - 227 485 1 388

e) powyżej 1 roku - 600 958 2 778

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem (brutto) 521 22 937 5 310 16 255

g)  odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane - 428 633 1 853

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem (netto) 521 22 509 4 677 14 402

NOTA 7.7. Łączna wartość należności (długo- i krótkoterminowych) z wyszczególnieniem należności spornych i przeterminowanych 
wraz z kwotami utworzonych na nie odpisów aktualizujących w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce 
NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

Dzień bilansowy 31 grudnia 2005 r. w NTT System S.A.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto nie występowały, natomiast należności prze-
terminowane wynosiły 521 tys. zł i nie były objęte odpisem aktualizującym ich wartość ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące 
na to, że należności te zostaną spłacone.

Dzień bilansowy 31 grudnia 2005 r. NTT System Sp. z o.o.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynosiły 1 642 tys. zł i w całości zostały ob-
jęte odpisem aktualizującym, natomiast należności przeterminowane wynosiły 22 937 tys. zł i były objęte odpisem aktualizującym w wartości 428 
tys. zł, pozostała ich część nie została objęta odpisem aktualizującym ich wartość ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące na to, 
że należności te zostaną spłacone.

Dzień bilansowy 31 grudnia 2004 r. NTT System Sp. z o.o.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynosiły 1 447 tys. zł i w całości zostały objęte odpisem 
aktualizującym, natomiast należności przeterminowane wynosiły 5 310 tys. zł i były objęte odpisem aktualizującym w wartości 633 tys. zł, pozostała ich część 
nie została objęta odpisem aktualizującym ich wartość ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone.

Dzień bilansowy 31 grudnia 2003 r. NTT System Sp. z o.o.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynosiły 2 372 tys. zł i w całości zostały 
objęte odpisem aktualizującym, natomiast należności przeterminowane wynosiły 16 255 tys. zł i były objęte odpisem aktualizującym w wartości 
1 853 tys. zł, pozostała ich część nie została objęta odpisem aktualizującym ich wartość ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące 
na to, że należności te zostaną spłacone.

NOTA 8.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w jednostkach zależnych - - - -

b) w jednostkach współzależnych - - - -

c) w jednostkach stowarzyszonych - - - -

d) w znaczącym inwestorze - - - -

e) w jednostce dominującej - - - -

f) w pozostałych jednostkach - - - -

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 20 554 11 998 6 919
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KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 1 258 686 6 919

- inne środki pieniężne - 19 296 11 312 -

- inne aktywa pieniężne - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe, razem 10 20 554 11 998 6 919

NOTA 8.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce 
NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w walucie polskiej 10 20 554 11 998 6 919

b) w walutach obcych - - - -

– w walucie (według walut) - - - -

– po przeliczeniu na zł - - - -

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 10 20 554 11 998 6 919

NOTA 9. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - 328 563 202

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 93 98 61

- usługi serwisowe rozliczane w czasie - 180 307 -

- prenumerata czasopism i publikacji - - - 2

- koszty transportu rozliczane w czasie - 38 158 67

- inne - 17 - 72

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - - - -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem - 328 563 202

NOTA 10. Kapitał zakładowy w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Wartość 
nominalna 

jednej akcji 
(w PLN)

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw 
do akcji

Liczba akcji 
(w szt.)

Wartość 
serii/ emisji 

wg wartości 
nominalnej 

(w PLN)

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 

(od daty)

1,5 Seria A Imienne 
uprzywilejowane - 347.900 521.850 Wkład pie-

niężny 28.10.2004 28.10.2004

Liczba akcji, razem 347.900

Kapitał zakładowy, razem 521.850

Wszystkie akcje są uprzywilejowane co do głosu i dywidendy. Każda akcja daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przyznania 
dywidendy, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywile-
jowanych.
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Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz  Liczba akcji (w szt.) Wartość kapitału (w PLN) Udział w kapitale i procent 
głosów na WZA

Andrzej Kurek 103 800 155 700 29,8362%

Tadeusz Kurek 103 800 155 700 29,8362%

Davinder Singh Loomba 103 800 155 700 29,8362%

Małgorzata Przepiórzyńska 35 900 53 850 10,3191%

Jacek Kozubowski 600 900 0,1723%

Razem 347 900 521 850 100%

W dniu 24 kwietnia 2006 roku została podjęta Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. (spółki przejmującej) 
w sprawie połączenia ze spółką NTT System Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (Akt notarialny Rep A1892/2006). Stosownie do powyższej uchwały 
połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie ca-
łego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 
akcyjnego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określo-
nych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. 
Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12 650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT 
System S.A. został podwyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda. 
W dniu 08.06.2006 roku Sąd Rejestrowy dokonał zatwierdzenia wyżej opisanego połączenia.

W wyniku powyżej opisanych zmian w kapitale podstawowym Spółki NTT System S.A. jego struktura na dzień 08.06.2006 r. jest następująca:

Wartość 
nominalna 

jednej akcji 
(w PLN)

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji

Liczba akcji 
(w szt.)

Wartość 
serii/ emisji 
wg wartości 
nominalnej 

(w PLN)

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo 
do dywidendy 

(od daty)

1,5 Seria A
Imienne 

uprzywilejo-
wane

- 347 900 521.850 Wkład pie-
niężny 28.10.2004 28.10.2004

1,5 Seria B
Imiennie 

nieuprzywile-
jowane

- 44 009 350 66.014.025
Objęty w wy-
niku połącze-

nia Spółek
08.06.2006 01.01.2006

Liczba akcji, razem 44 357 250

Kapitał zakładowy, razem 66.535.875

Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz  Liczba akcji Wartość kapitału (w PLN) Udział w kapitale i procent 
głosów na WZA

Andrzej Kurek 13 234 500 19 851 750 29,8362%

Tadeusz Kurek 13 234 500 19 851 750 29,8362%

Davinder Singh Loomba 13 234 500 19 851 750 29,8362%

Małgorzata Przepiórzyńska 4 577 250 6 865 875 10,3191%

Jacek Kozubowski 76 500 114 750 0,1723%

Razem 44 357 250 66 535 875 100%
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NOTA 11. Kapitał zapasowy w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 
31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

KAPITAŁ ZAPASOWY 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - - -

b) utworzony ustawowo - - - -

c)  utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość – uchwałą wspólników - 24 073 22 042 21 406

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - - -

e) inny (wg rodzaju) - - - -

Kapitał zapasowy, razem - 24 073 22 042 21 406

NOTA 12. Kapitał z aktualizacji wyceny w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
NTT System 

S.A. 
 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych - 19 19 19

b)  z tytułu zysków/strat z wyceny na dzień bilansowy udziałów 
w walucie obcej - 161 135 207

c) z tytułu podatku odroczonego - - - -

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - - -

e) inny (wg rodzaju) - - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem - 180 154 226

NOTA 13.1. Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.
-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.
-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: - 357 40 -

a) odniesionej na wynik fi nansowy - 357 40 -

b) odniesionej na kapitał własny - - - -

c) odniesionej na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

2. Zwiększenia - 789 357 40

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych z tytułu: - 789 357 40

– bonusu otrzymanego przez Spółkę za dokonany obrót - 703 - -

– wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych - 86 357 40

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

c) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

3. Zmniejszenia - 357 40 -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu z tytułu odwrócenia 
dodatnich różnic przejściowych z tytułu: - 357 40 -
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

– wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych - 357 40 -

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

c) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na koniec okresu razem - 789 357 40

a) odniesionej na wynik fi nansowy - 789 357 40

b) odniesionej na kapitał własny - - - -

c) odniesionej na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

Wszystkie tytuły będące podstawą do rezerwy na podatek odroczony powstały z powodu zaistnienia różnic przejściowych.
Wszystkie zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony związane są z wykorzystaniem rezerwy.
Wszystkie różnice przejściowe wygasają w ciągu 1 roku od dnia bilansowego.

Nota 13.2. Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) w Spółce NTT System S.A. 
w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-
31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIAD-
CZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) stan na początek okresu - - 50 -

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze - - 50 -

b) zwiększenia (z tytułu) - 115 - 50

 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze - 80 - 50

 - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne - 35 - -

c) wykorzystanie (z tytułu) - - - -

d) rozwiązanie (z tytułu) - - 50 -

 - rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze - - 50 -

e) stan na koniec okresu - 115 0 50

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze - 80 - 50

 - rezerwa na odprawy emerytalne - 35 - -

NOTA 13.3. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 
01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) stan na początek okresu (z tytułu przyszłych zobowiązań) - 1 907 4 068 1 236

b) zwiększenia (w tym) - 2 759 1 907 4 068

 - rozliczeń międzyokresowych biernych (przyszłe zobowiązania) - 2 641 1 907 4 068

- usługi niefakturowane - 118 - -

c) wykorzystanie (z tytułu) - - - -

d) rozwiązanie (z tytułu przyszłych zobowiązań) - 1 907 4 068 1 236

e) stan na koniec okresu - 2 759 1 907 4 068
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NOTA 14.1. Zobowiązania długoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) wobec jednostek zależnych - - - -

b) wobec jednostek współzależnych - - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - - - -

d) wobec znaczącego inwestora - - - -

e) wobec jednostki dominującej - - - -

f) wobec pozostałych jednostek - 146 - -

 - kredyty i pożyczki - - - -

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -

 - inne zobowiązania fi nansowe, w tym: - - - -

 - umowy leasingu fi nansowego - 146 - -

 - inne (wg rodzaju) - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem - 146 - -

NOTA 14.2. Zobowiązania długoterminowe (okres spłaty) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. 
z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) powyżej 1 roku do 3 lat - 146 - -

b) powyżej 3 do 5 lat - - - -

c) powyżej 5 lat - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem - 146 - -

Nota 14.3. Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w walucie polskiej - 146 - -

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -

– w walucie (EUR) - - - -

– po przeliczeniu na PLN - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem - 146 - -
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NOTA 15.1. Zobowiązania krótkoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) wobec jednostek zależnych - 40 52 140

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 40 52 140

- do 12 miesięcy - 40 52 140

- powyżej 12 miesięcy - - - -

b) wobec jednostek współzależnych - - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - 73 67 85

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - 73 67 85

- do 12 miesięcy - 73 67 85

- powyżej 12 miesięcy - - - -

d) wobec znaczącego inwestora - - - -

e) wobec jednostki dominującej - - - -

f) wobec pozostałych jednostek 4 326 161 627 73 007 81 620

- kredyty i pożyczki, w tym: - 22 480 13 722 10 032

- długoterminowe w okresie spłaty - - - -

- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 325 128 851 55 108 69 640

- do 12 miesięcy 4 325 128 851 55 108 69 640

- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 9 895 4 053 1 793

- z tytułu wynagrodzeń - 82 40 33

- inne (wg rodzaju) - 319 84 122

g) fundusze specjalne (wg tytułów) - 150 195 353

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 150 195 353

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 4 326 161 890 73 321 82 198

NOTA 15.2.  Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) w walucie polskiej 4 326 102 363 47 543 47 973

b) w walutach obcych - 59 527 25 778 34 225

– w walucie (USD) - 15 022 7 537 8 177

– po przeliczeniu na zł - 48 993 22 540 31 134

– w walucie (EUR) - 2 729 794 645

– po przeliczeniu na zł - 10 534 3 238 3 091

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 4 326 161 890 73 321 82 198

NOTA 15.3.a. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r.



122 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

NOTA 15.3.b. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (fi rma) 

jednostki,

ze wskazaniem 
formy prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki 

oprocento-
wania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN (w tys.) USD (w tys.) PLN (w tys.) USD (w tys.)

Bank Handlowy 
w Warszawie 

S.A.

Warszawa 1 900 - 1 900 - WIBOR 
1M+ marża 

banku

23.11.2006 1) hipoteka kaucyjna na 2.850 tys. zł na nieruchomości

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.280 tys. zł

5 000 - 5.000 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

24.11.2006 1) hipoteka zwykła w kwocie 5.000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwo-
ty 1.250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie więcej niż 6.000 tys. zł)

4 000 - 14 - WIBOR 
T/N + marża 

banku

01.02.2007 1) przeniesienie własności zapasów w kwocie 8.000 tys.

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie więcej niż 4.800 tys. zł)

- 500 5 1,5 LIBOR 1W 
+ marża 
banku

16.02.2006 1) cesja wierzytelności na kwotę 2.860 tys. zł

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 600 tys. USD

Raiff eisen Bank 
Polska S.A.

Warszawa 4 500 - - - WIBOR 1W 
+ marża 
banku

31.05.2006 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) hipoteka kaucyjna na 2.700 tys. zł na nieruchomości wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

PekaoS.A. Warszawa 5 000 - 5 000 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

28.02.2007 1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 7.500 tys. zł

2) wierzytelności w kwocie przedstawionej bankowi do wykupu w ra-
mach przyznanego limitu

12 100 - 10 558 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

29.09.2007 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

3) przewłaszczenie towarów w wysokości 10.000 tys. zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 18.150 tys. zł

Na saldo zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek składa się również obciążenie spółki z tytułu kosztów obsługi rachunków 
bankowych, na których nie było środków pieniężnych w kwocie 3 tys. zł.

NOTA 15.3.c. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2004 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (fi rma) 
jednostki,

ze wskazaniem 
formy prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki 

oprocento-
wania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN (w tys.) USD (w tys.) PLN (w tys.) USD (w tys.)

Raiff eisen Bank 
Polska S.A.

Warszawa 4 500 - 1 435 - WIBOR 1W 
+ marża 
banku

31.05.2005 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) hipoteka kaucyjna na 2.700 tys. zł na nieruchomości wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.750 tys. zł

Bank Handlowy 
w Warszawie 

S.A.

Warszawa 1 900 - 1 900 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

24.11.2005 1) hipoteka kaucyjna na 2.850 tys. zł na nieruchomości

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.280 tys. zł

5 000 - 5 000 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

25.11.2005 1) hipoteka zwykła w kwocie 5.000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwo-
ty 1.250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie więcej niż 6.000 tys. zł)

- 500 4 1 LIBOR 1W 
+ marża 
banku

17.02.2005 1) cesja wierzytelności na kwotę 2.860 tys. zł

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 600 tys. USD

5 000 - 17 - WIBOR 
T/N + marża 

banku

09.03.2005 1) przeniesienie własności zapasów w kwocie 8.000 tys.

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie więcej niż 6.000 tys. zł)
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa (fi rma) 
jednostki,

ze wskazaniem 
formy prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki 

oprocento-
wania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN (w tys.) USD (w tys.) PLN (w tys.) USD (w tys.)

Bank Polska 
Kasa Opieki 

S.A.

Warszawa 10 100 - 5 366 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

28.02.2005 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

3) przewłaszczenie towarów w wysokości 8.000 tys. zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 15.150 tys. zł

NOTA 15.3.d. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2003 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (fi rma) 

jednostki,

ze wskazaniem 
formy prawnej

Siedziba Kwota kredytu / pożyczki 
wg umowy

Kwota kredytu / pożyczki 
pozostała do spłaty Warunki 

oprocento-
wania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN USD PLN USD

Bank Handlowy 
w Warszawie 

S.A.

Warszawa - 500 1 619 425 LIBOR 1M 
+ marża 
banku

18.02.2004 Pozostałe

1) cesja wierzytelności na kwotę 2.860 tys. zł

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 600 tys. USD

Bank Handlowy 
w Warszawie 

S.A.

Warszawa 10 100 - 15 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

17.03.2004 1) cesja wierzytelności z umową cesji wierzytelności nr PBP/490/
CWG/569/03

2) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

3) przewłaszczenie towarów w wysokości 2.200 tys. zł wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 12.120 tys. zł

Raiff eisen Bank 
Polska S.A.

Warszawa 1 500 - 1 498 - WIBOR 1W 
+ marża 
banku

31.05.2004 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) hipoteka kaucyjna na 2.700 tys. zł na nieruchomości wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej

3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania zobowiązań kredytobior-
cy wobec banku w ciężar rachunku bieżącego kredytobiorcy

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.750 tys. zł

Bank Handlowy 
S.A w Warsza-

wie,

Warszawa 5 000 - 5 000 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

26.11.2004 1) hipoteka zwykła w kwocie 5.000 tys. zł oraz hipoteka kaucyjna do kwo-
ty 1.250 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie więcej niż 6.000 tys. zł)

Bank Handlowy 
S.A. w War-

szawie

Warszawa 1 900 - 1 900 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

25.11.2004 1) hipoteka kaucyjna na 2.850 tys. zł na nieruchomości

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.280 tys. zł

NOTA 16. Inne rozliczenia międzyokresowe w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - - - -

- długoterminowe (wg tytułów) - - - -

- krótkoterminowe (wg tytułów) - - - -

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - - 246

- długoterminowe (wg tytułów) - - - -

- krótkoterminowe (wg tytułów) - - - 246

-  zarachowane należności dotyczące towaru wydanego 
w roku następnym - - - 246

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - - 246
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NOTA 17. Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję 
w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 
31.12.2003 r.

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Wartość księgowa (w tys. zł) 532 - - -

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 347 900 - - -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,53 - - -

Rozwodniona liczba akcji 347 900 - - -

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,53 - - -

1) Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję ze względu 
na formę prawną nie zostały zaprezentowane w stosunku do NTT System Sp. z o.o.

2) Wartość księgowa na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia kapitałów własnych przez liczbę akcji zwykłych. Dodatkowe 
dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:

Na dzień 31.12.2005 r. kapitał zakładowy Spółki NTT System S.A. dzielił się na 347 900 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 
i dywidendy o wartości 1,5 zł każda i dzielił się na:
- 347 900 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

Rodzaj uprzywilejowania akcji na dzień bilansowy:
a) Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypada 2 głosy.
b) Akcje serii A są uprzywilejowane co do dywidendy, w ten sposób, że na jedną akcję przypada przyznanie dywidendy, która przewyższa 

nie więcej niż o połowę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

W związku z tym, że w Spółce występowały wyłącznie akcje imienne uprzywilejowane, wartość księgową jednej akcji obliczono, dzieląc kapi-
tał własny Spółki przez liczbę wyemitowanych akcji na dzień bilansowy.
Wartość księgowa jednej akcji na dzień 31.12.2005 r. 532 tys. zł / 347 900 akcji = 1,53 zł.

Ze względu na fakt, iż w prezentowanym okresie nie było zmian w poziomie kapitału podstawowego, wartość księgowa na jedną akcję równa 
się rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 18.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

Należności warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. nie występowały.

NOTA 18.2 Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT Sy-
stem Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. nie występowały.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 19.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) w Spółce NTT System S.A. w okresie 
28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 
oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTU-
RA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

- sprzedaż produktów - 157 844 107 658 100 376

- w tym: od jednostek powiązanych - 36 - 3

- sprzedaż usług - 2 926 4 014 3 330

- w tym: od jednostek powiązanych - 24 30 32

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - 160 770 111 672 103 706

- w tym: od jednostek powiązanych - 60 30 35

NOTA 19.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 
01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) kraj - 153 933 111 669 103 703

- w tym: od jednostek powiązanych - 24 30 35

- sprzedaż produktów - 151 018 107 655 100 376

- w tym: od jednostek powiązanych - - - -

- sprzedaż usług - 2 915 4 014 3 327

- w tym: od jednostek powiązanych - 24 30 35

b) eksport - 6 837 3 3

- w tym: od jednostek powiązanych - 36 - -

- sprzedaż produktów - 6 826 - -

- w tym: od jednostek powiązanych - 36 - -

- sprzedaż usług - 11 3 3

- w tym: od jednostek powiązanych - - - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem - 160 770 111 672 103 706

- w tym: od jednostek powiązanych - 60 30 35

NOTA 20.1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) w Spółce NTT System S.A. 
w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-
31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

- sprzedaż towarów 16 348 309 840 289 814 293 731

- w tym: od jednostek powiązanych - 33 - 33

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 348 309 840 289 814 293 731

- w tym: od jednostek powiązanych - 33 - 33
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NOTA 20.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) w Spółce NTT System S.A. w okresie 
28.10.2004r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 
oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA) 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) kraj 16 348 279 477 245 077 241 160

− w tym: od jednostek powiązanych - - - 33

b) eksport - 30 363 44 737 52 571

− w tym: od jednostek powiązanych - 33 - -

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 16 348 309 840 289 814 293 731

− w tym: od jednostek powiązanych - 33 - 33

NOTA 21. Koszty według rodzaju w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) amortyzacja - 779 624 632

b) zużycie materiałów i energii - 143 907 86 277 82 156

c) usługi obce 2 8 964 10 829 8 896

d) podatki i opłaty - 454 312 227

e) wynagrodzenia 19 6 862 6 524 5 557

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 1 292 1 223 1 166

g) pozostałe koszty rodzajowe - 8 636 16 842 15 416

Koszty według rodzaju, razem 25 170 894 122 631 114 050 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych - - 385 - 106 -698 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) - - - -

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) - - 25 154 - 24 682 - 20 956 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -25 - 2 144 - 1 677 - 1 439 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - 143 211 96 166 90 957 

NOTA 22. Inne przychody operacyjne w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) - 449 1 295 18

− na niewykorzystane urlopy pracownicze - - 50 -

− rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności - 186 1 070 18

− rozwiązane odpisy aktualizujące wartość zapasów - 263 175 -

b) pozostałe, w tym: - 6 273 5 737 8 260

− wycena aktywów wg wartości godziwej, dotycząca zakupu 
przedsiębiorstwa (dotyczy tylko gruntu, w którego posia-
daniu było zakupione przedsiębiorstwo)

- 1 637 - -
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INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

− bonusy - 1 584 2 545 4 698

− rozliczenie nadwyżek z inwentaryzacji magazynów - 851 749 220

− usługi marketingu i zwrotu kosztów - 1 247 1 763 55

− nadwyżki dotyczące reklamacji - 197 143 306

− różnice dotyczące wymiany towaru - 165 44 -

− spisane rozrachunki - 132 47 64

− towary otrzymane nieodpłatnie - 128 163 131

− otrzymane odszkodowania - 118 203 496

− sprzedaż usług pozostałych - 100 - -

− zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych - - 3 131

− dotacja - - 3 -

− zwrot z urzędu skarbowego dotyczący VAT - - - 1 845

− pozostałe - 114 74 314

Inne przychody operacyjne, razem - 6 722 7 032 8 278

NOTA 23. Inne koszty operacyjne w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) utworzone rezerwy (z tytułu) - 233 - 50

− na świadczenia pracownicze - 115 - 50

− na wydatki związane z kosztami obsługi agencji pośredni-
ctwa sprzedaży - 118 - -

b) pozostałe, w tym: - 4 519 3 542 7 701

− odpisy aktualizujące wartość należności - 599 870 3 367

− odpisy aktualizujące wartość zapasów - 309 263 175

− należności spisane jako nieściągalne - 240 124 246

− nieuznane reklamacje - 997 1 000 535

− rozliczenie niedoborów z inwentaryzacji magazynów - 1 235 650 773

− koszty lat poprzednich dotyczące głównie tantiem - 393 73 28

− wydatki związane z zakupem przedsiębiorstwa - 213 - -

− straty w majątku obrotowym - 427 302 504

− koszty postępowań sądowych - 32 27 75

− kary, grzywny, odszkodowania - - 71 351

− VAT należny zapłacony na podstawie decyzji organów po-
datkowych - - - 1 223

− Inne - 74 162 424

Inne koszty operacyjne, razem - 4 752 3 542 7 751



128 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

NOTA 24.1. Przychody fi nansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz 
Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW 
W ZYSKACH 

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) od jednostek powiązanych, w tym: - - 7 -

− od jednostek zależnych - - 7 -

− od jednostek współzależnych - - - -

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

b) od pozostałych jednostek - - -

Przychody fi nansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, 
razem - - 7 -

NOTA 24.2. Przychody fi nansowe z tytułu odsetek w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) z tytułu udzielonych pożyczek - - - -

− od jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− od jednostek zależnych - - - -

− od jednostek współzależnych - - - -

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

− od pozostałych jednostek - - - -

b) pozostałe odsetki 10 87 204 1 300

− od jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− od jednostek zależnych - - - -

− od jednostek współzależnych - - - -

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

− od pozostałych jednostek 10 87 204 1 300

Przychody fi nansowe z tytułu odsetek, razem 10 87 204 1 300
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NOTA 24.3. Inne przychody fi nansowe w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w 
okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) dodatnie różnice kursowe - - 3 899 -

− saldo różnic kursowych zrealizowanych - - 1 960 -

− saldo różnic kursowych niezrealizowanych - - 1 939 -

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - - -

c) pozostałe, w tym: - 926 5 -

− z tytułu transakcji walutowych - 926 - -

− zysk ze zbycia inwestycji - - 5 -

Inne przychody fi nansowe, razem - 926 3 904 -

NOTA 25.1. Koszty fi nansowe z tytułu odsetek w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. 
z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) od kredytów i pożyczek - 929 1 101 978

− dla jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− dla jednostek zależnych - - - -

− dla jednostek współzależnych - - -

− dla jednostek stowarzyszonych - - - -

− dla znaczącego inwestora - - - -

− dla jednostki dominującej - - - -

− dla innych jednostek - 929 1 101 978

b) pozostałe odsetki - 36 30 1 448

− dla jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− dla jednostek zależnych - - - -

− dla jednostek współzależnych - - - -

− dla jednostek stowarzyszonych - - - -

− dla znaczącego inwestora - - - -

− dla jednostki dominującej - - - -

− dla innych jednostek - 36 30 1 448

Koszty fi nansowe z tytułu odsetek, razem - 965 1 131 2 426
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NOTA 25.2. Inne Koszty fi nansowe w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

INNE KOSZTY FINANSOWE 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) ujemne różnice kursowe - 2 725 - 601

− zrealizowane - 3 179 - 758

− niezrealizowane - - 454 - - 157

b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - - -

c) pozostałe, w tym - 3 038 - -

− koszty z tytułu transakcji walutowych - 2 978 - -

− odpis aktualizujący wartość inwestycji - 60 - -

Inne koszty fi nansowe, razem - 5 763 - 601

NOTA 26.1. Podatek dochodowy bieżący w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. 
z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

1. Zysk (strata) brutto 12 9 422 *) 3 662 2 772

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatko-
wania podatkiem dochodowym (wg tytułów) - -2 357 -1 963 4 156

a) zwiększające postawę opodatkowania - 4 296 1 442 7 131

− przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice 
trwałe) - 1 920 - 79

− koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różni-
ce przejściowe) - 1 333 843 3 674

− koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różni-
ce trwałe) - 1 043 599 3 378

b) zmniejszające podstawę opodatkowania - 6 653 3 405 2 975

− przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice 
przejściowe) - 454 1 879 193

− przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice 
trwałe) - 2 095 1 295 2 441

− koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania 
(różnice trwałe) - 57 28 341

− inne zmniejszenia dochodu podatkowego - 4 047 203 -

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 12 7 065 1 699 6 928

4. Podatek dochodowy według stawki 19% 19% 19% 19% 27%

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - - - -

6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji po-
datkowej okresu, w tym: 2 1 342 323 1 870

− wykazany w rachunku zysków i strat 2 1 342 323 1 870

− dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał 
własny - - - -

− dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 
fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

*) Różnica pomiędzy wartością zysku brutto wykazanego w rachunku zysków i strat (8.790 tys. zł) a zyskiem brutto wykazanym w powyższej nocie 
(9 422 tys. zł) wynika z faktu ujęcia w rachunku zysków i strat korekty błędu podstawowego. Zagadnienie zostało szczegółowo opisane w notach 
16 i 18 (dodatkowe noty objaśniające). 
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NOTA 26.2. Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat w Spółce NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 
01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RA-
CHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia 
się różnic przejściowych - 426 310 -334

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatko-
wych - - - -

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej 
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 
poprzedniego okresu

- - - -

− zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytu-
łu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

- - - -

− inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) - - - -

Podatek dochodowy odroczony, razem 0 426 310 -334

NOTA 26.3. Podatek dochodowy odroczony (ujęty w kapitale własnym lub w wartości fi rmy) w Spółce NTT System S.A. w okresie 
28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. 
oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO UJĘTEGO W:
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

− w kapitale własnym - - - -

− ujętego w wartości fi rmy lub ujemnej wartości fi rmy - - - -

NOTA 26.4. Podatek dochodowy odroczony (dotyczący działalności zaniechanej lub wyniku na operacjach nadzwyczajnych) w Spółce 
NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 
01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-31.12.2003 r.

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

− dotyczący działalności zaniechanej - - - -

− dotyczący wyniku na operacjach nadzwyczajnych - - - -

NOTA 26.5. Sposób podziału zysku (w tym proponowany) osiągniętego przez Spółkę NTT System S.A. w okresie 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. 
oraz Spółkę NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-31.12.2005 r., 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. oraz 01.01.2003 r.-
31.12.2003 r.

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 10 7 534 2 031 636

Wypłata dywidendy - - 998 600
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NOTA 27. Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną ak-
cję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udzia-
łu w zysku netto danego okresu w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r.

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Zysk (strata) netto (w tys. zł) 10 7 022 3 029 1 236

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 347 900 - - -

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 - - -

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 347 900 - - -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 - - -

1) Dane objaśniające sposób obliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą ze wzglę-
du na formę prawną nie zostały zaprezentowane w stosunku do NTT System Sp. z o.o. 

2) Zysk netto na jedną akcję zwykłą został ustalony w wyniku podzielenia zysku netto przez liczbę akcji zwykłych. Dodatkowe dane objaś-
niające sposób obliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą:

Na dzień 31.12.2005 r. kapitał zakładowy Spółki NTT System S.A. dzielił się na 347 900 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu i dywi-
dendy o wartości 1,5 zł każda i dzielił się na:
- 347 900 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.

Rodzaj uprzywilejowania akcji na dzień bilansowy:
a) Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy.
b) Akcje serii A są uprzywilejowane co do dywidendy, w ten sposób, że na jedną akcję przypada przyznanie dywidendy, która przewyższa 

nie więcej niż o połowę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

W związku z tym, że w Spółce występowały wyłącznie akcje imienne uprzywilejowane, zysk na jedną akcję zwykłą obliczono, dzieląc zysk netto 
Spółki przez liczbę wyemitowanych akcji na dzień bilansowy:
Wartość księgowa jednej akcji na dzień 31.12.2005 r. 10 tys. zł / 347 900 akcji = 0,03 zł.

Ze względu na fakt, iż w prezentowanym okresie nie było zmian w poziomie kapitału podstawowego, zysk netto na jedną akcję zwykłą równa się 
rozwodnionemu zyskowi na jedną akcję zwykłą.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC 
OKRESU

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 0 11 998 6 919 4 316

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - 686 6 919 4 316

 - inne środki pieniężne - 11 312 - -

 - inne aktywa pieniężne - - - -

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 10 20 554 11 998 6 919

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 1 258 686 6 919

 - inne środki pieniężne - 19 296 11 312 -

 - inne aktywa pieniężne - - - -

Zmiana stanu środków pieniężnych 10 8 556 5 079 2 603

Środki pieniężne z działalności operacyjnej -512 3 379 4 371 4 829

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej - -1 621 -1 335 -491

Środki pieniężne z działalności fi nansowej 522 6 798 2 043 -1 735
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W pozycji inne korekty dotyczącej przepływów z działalności operacyjnej w Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
zostały umieszczone następujące tytuły: 
a) wprowadzenie do ksiąg środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu fi nansowego w wysokości 242 tys. zł,
b) nadwyżka wartości aktywów nad ceną zakupu przedsiębiorstwa FF Computers Sp. z o.o. w upadłości 1.424 tys. zł.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA 1. Instrumenty fi nansowe

NOTA 1.1. Aktywa i zobowiązania fi nansowe – podział

Zmiana stanu aktywów fi nansowych

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans za-

mknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 0 wzrost środków 

pieniężnych 10 - - 10

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży - - - - - -

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans za-

mknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 11 998 wzrost środków 

pieniężnych 8 556 - - 20 554

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży 483 - -

globalne 
zmniejszenie 

wartości posia-
danych udzia-

łów *)

34 449

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

*) Szczegółowy opis zmian zamieszczony jest w nocie 4.3.b.

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 6 619 wzrost środków 

pieniężnych 5 379 - - 11 998

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży 602 - -

globalne 
zmniejszenie 

wartości posia-
danych udzia-

łów **)

119 483
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Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Pożyczki udzielone i należności własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

**) Szczegółowy opis zmian zamieszczony jest w nocie 4.3.c.

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 4 316 wzrost środków 

pieniężnych 2 303 - - 6 619

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży 701 - -

globalne 
zmniejszenie 

wartości posia-
danych udzia-

łów ***)

99 602

Pożyczki udzielone i należności własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

***) Szczegółowy opis zmian zamieszczony jest w nocie 4.3.d.

Aktywa fi nansowe według podziału przyjętego w bilansie

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - - - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - - - -

Środki pieniężne 10 - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - 419 - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - 30 - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - - - -

Środki pieniężne 20 554 - - -
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NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - 453 - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - 30 - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - - - -

Środki pieniężne 11 998 - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe 

utrzymywane 
do terminu 

wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - 572 - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - 30 - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach pozostałych - - - -

Środki pieniężne 6 619 - - -

Zmiana stanu zobowiązań fi nansowych

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe przeznaczo-
ne do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania fi nansowe - - - - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe przeznaczo-
ne do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 13 722

zaciągnięcie 
kredytów 

i pożyczek
8 758 - -

22 699
nowe umowy 

leasingowe 242 spłata rat 
leasingowych 23
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NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe przeznaczo-
ne do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 10 032
zaciągnięcie 

kredytów 
i pożyczek

3 690 - - 13 722

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe przeznaczo-
ne do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania fi nansowe 10 250 - -
spłata 

kredytów 
i pożyczek

218 10 032

Zobowiązania fi nansowe według podziału przyjętego w bilansie

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie

Zobowiązania 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe 
zobowiązania 

fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie

Zobowiązania 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe 
zobowiązania 

fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 146

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - 146

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 22 553

Kredyty i pożyczki - 22 480

Zobowiązania leasingowe - 73
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NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Wyszczególnienie

Zobowiązania 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe 
zobowiązania 

fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 13 722

Kredyty i pożyczki - 13 722

Zobowiązania leasingowe - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Wyszczególnienie

Zobowiązania 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Pozostałe 
zobowiązania 

fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 10 032

Kredyty i pożyczki - 10 032

Zobowiązania leasingowe - -

NOTA 1.2.1. Aktywa i zobowiązania fi nansowe – charakterystyka

1) Aktywa fi nansowe przeznaczone do obrotu występowały w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. w postaci środków pieniężnych, których szczegółową charakterystykę zawierają noty 8.1. i 8.2. 
(noty objaśniające do bilansu).

 Na omawiane dni bilansowe Spółki nie posiadały otwartych transakcji typu forward lub opcji, jednak w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 
Spółka NTT System Sp. z o.o. zawierała takie transakcje, co doprowadziło do wygenerowania 2 055 tys. zł strat. W okresie od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2003 r. Spółka NTT System Sp. z o.o. również zawierała transakcje typu forward i opcyjnie, które doprowadziły do wygenerowania 261 
tys. zł. zysków (W 2003 roku był one prezentowane w pozycji odsetek).

2) Aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży występowały w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. w postaci udziałów, których szczegółową charakterystykę zawierają noty 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 
4.5., 4.6. (noty objaśniające do bilansu).

3) Pozostałe zobowiązania fi nansowe występowały w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. na dni 
31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. w postaci kredytów, których szczegółową charakterystykę zawiera nota 15.3. (noty objaśniające 
do bilansu).

 Dodatkowo w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r. występowały 2 umowy leasingowe, które były źródłem fi nansowania samo-
chodu ciężarowego i naczepy o łącznej wartości 242 tys. zł. Umowy te mają zakończyć się 2008 roku.

NOTA 1.2.2. Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań fi nansowych wycenianych 
w takiej wartości

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach 
transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa służy do wyceny:
• instrumentów pochodnych
• innych aktywów i zobowiązań fi nansowych przeznaczonych do obrotu
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• aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe jej ustalenie, ponieważ akcje nie SA notowane 
na rynku regulowanym

Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu fi nansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami 

fi nansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne (aktywa przeznaczone do obrotu i sprzedaży);
• oszacowania ceny instrumentu fi nansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne (instrumenty pochodne).

NOTA 1.2.3. Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży

Skutki przeszacowania wartości aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży odnoszone są do przychodów i kosz-
tów fi nansowych bieżącego okresu. Schemat ujmowania przeszacowań powyższych aktywów fi nansowych nie dotyczy przeszacowania z tytułu 
wyceny bilansowej udziałów w jednostkach zagranicznych wyrażonych w walucie obcej. W przypadku takiej wyceny jej skutki podwyższające 
wartość aktywu są odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji z tytułu przeszacowania, o którym mowa powyżej, 
pomniejsza kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, w przeciwnym przypadku 
obciążane są koszty fi nansowe.

NOTA 1.2.4. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Kapitał aktualizacji wyceny na początek okresu, w tym: - 154 226 421

dotyczący przeszacowania wartości środków trwałych - 19 19 65

dotyczący korekty wyceny udziałów posiadanych w spółce zagra-
nicznej - 135 207 356

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny: - 26 -72 -195

a) zwiększenie (z tytułu): - 26 - -

- korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej - 26 - -

b) zmniejszenie (z tytułu): - - 72 195

 - korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej - - 72 149

 - przeniesienie na kapitał zapasowy - - - 46

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu, 
w tym: - 180 154 226

dotyczący przeszacowania wartości środków trwałych - 19 19 19

dotyczący korekty wyceny udziałów posiadanych w spółce zagra-
nicznej - 161 135 207

NOTA 1.2.5. Opis sposobu ujmowania w księgach aktywów fi nansowych nabytych na rynku regulowanym

Aktywa fi nansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. W omawianych okresach 
w Spółkach nie występowały takie aktywa.

NOTA 1.2.6. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej dla poszczególnych instrumentów fi nansowych dotyczy ryzyka przepływów pieniężnych. Opis instrumentów fi nanso-
wych narażonych na to ryzyko został przedstawiony w nocie objaśniającej do bilansu nr 15.3.

NOTA 1.2.7. Informacje na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów fi nansowych

W Spółce nie występuje istotne ryzyko kredytowe.
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NOTA 1.3. Informacje dotyczące aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, 
dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona

W omawianych okresach Spółka NTT System S.A. posiadała jedynie środki pieniężne, natomiast Spółka NTT System Sp. z o.o. oprócz środków pie-
niężnych posiadała również aktywa fi nansowe zaliczane do kategorii dostępnych do sprzedaży w postaci udziałów innych podmiotach.

Powyższe udziały nie zostały wyceniane według wartości godziwej ze względu na fakt, iż nie są one notowane na rynkach regulowanych, jak rów-
nież nie można było ustalić w inny sposób wartości godziwej. Dlatego ich wycena oparta jest o cenę nabycia pomniejszoną o ewentualną trwałą 
utratę wartości.

NOTA 1.4. Aktywa i zobowiązania fi nansowe, których nie wycenia się według wartości godziwej

Posiadane przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. udziały w innych podmiotach nie zostały wyceniane według wartości godziwej ze względu na fakt, 
iż nie są one notowane na rynkach regulowanych, jak również nie można było ustalić w inny sposób wartości godziwej. Dlatego ich wycena oparta 
jest o cenę nabycia pomniejszoną o ewentualną trwałą utratę wartości.

NOTA 1.5. Transakcje, w wyniku których aktywa fi nansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Nie wystąpiły.

NOTA 1.6.  Informacja na temat przekwalifi kowania aktywów fi nansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów 
fi nansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia

Nie wystąpiły.

NOTA 1.7. Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów fi nansowych

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów fi nansowych są utworzone w Spółce NTT System Sp. z o.o. i dotyczą aktywów fi nansowych 
dostępnych do sprzedaży w postaci udziałów w innych podmiotach, które szczegółowo zostały opisane w notach 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. (noty 
objaśniające do bilansu).

NOTA 1.8. Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów fi nansowych oraz pożyczek udzielanych i należności własnych

Nie wystąpiły.

NOTA 1.9. Odsetki naliczone od aktywów fi nansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących

Nie wystąpiły.

NOTA 1.10. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań fi nansowych

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty - - - - -

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe - - - - -

Leasing - - - - -
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NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty 929 - - - 929

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe 929 - - - 929

Leasing 10 - - - 10

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty 1 101 - - - 1 101

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe 1 101 - - - 1 101

Leasing - - - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty 978 - - - 978

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe 978 - - - 978

Leasing - - - - -

NOTA 1.11. Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem (jeżeli spółka stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń)

W Spółkach nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów fi nansowych.

NOTA 1.12. Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

W Spółkach nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów fi nansowych.

NOTA 1.13. Zyski i straty z instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny

Zmiany wysokości kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów 
środków pieniężnych nie wystąpiły.
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NOTA 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez Emiten-
ta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

Na dzień 31.12.2005 r. zarówno w Spółce NTT System S.A., jak i w NTT System Sp. z o.o. nie występowały należności ani zobowiązania warunkowe.

Nota 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własno-
ści budynków i budowli

Na dzień 31.12.2005 r. zarówno w Spółce NTT System S.A., jak i w NTT System Sp. z o.o. nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota 4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie 
następnym

W omawianych okresach Spółki nie zaniechały żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje się również zaniechania tych dzia-
łalności w okresie następnym.

Nota 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W prezentowanych okresach w Spółkach nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne po-
trzeby.

Nota 6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Poniesione łącznie nakłady - 1 622 1 428  622

Poniesione nakłady na ochronę środowiska - - - -

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2006

Planowane łączne nakłady inwestycyjne 360

Nota 7.1. Informacje o transakcjach Emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań

Spółki NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o. do momentu połączenia były podmiotami powiązanymi ze względu na fakt, iż posiadały tych sa-
mych właścicieli. W okresie od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. wzajemne transakcje charakteryzowały się następującymi danymi:

Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System S.A. w związku ze współpracą z NTT System Sp. z o.o. wyniosły 16.348 tys. zł.
Saldo wzajemnych rozrachunków na dzień bilansowy wynosiło 4.848 tys. zł.

Nota 7.2.a. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych w stosunku do NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 roku nie posiadała jednostek powiązanych.

Nota 7.2.b. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych w stosunku do NTT System Sp. z o.o. na dni 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 
31.12.2003 r.

Należności Spółki NTT System Sp. z o.o. od jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 
31.12.2005

Na dzień 
31.12.2004

Na dzień 
31.12.2003

NTT Transport Sp. z o.o. 13 2 7

UAB NTT System Baltija 16 - -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV - - -

WebTradeCenter Sp. z o.o. - - -

NTT Centrum Serwisowe Pamięci Masowych Sp. z o.o. - - -

Razem 29 2 7
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Zobowiązania Spółki NTT System Sp. z o.o. w stosunku do jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 
31.12.2005

Na dzień 
31.12.2004

Na dzień 
31.12.2003

NTT Transport Sp. z o.o. 40 52 140

UAB NTT System Baltija - - -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV 73 67 85

WebTradeCenter Sp. z o.o. - - -

NTT Centrum Serwisowe Pamięci Masowych Sp. z o.o. - - -

Razem 113 119 225

Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. w związku ze współpracą z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana
Za okres 

od 01.01.2005 r. 
do 31.12.2005 r. 

Za okres 
od 01.01.2004 r. 
do 31.12.2004 r.

Za okres 
od 01.01.2003 r. 
do 31.12.2003 r.

NTT Transport Sp. z o.o. 24 30 32

UAB NTT System Baltija 69 - -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV - - -

WebTradeCenter Sp. z o.o. - - -

NTT Centrum Serwisowe Pamięci Masowych Sp. z o.o. - - 36

Razem 93 30 68

Nota 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W badanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

Nota 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej Emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

ZARUDNIENIE
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Pracownicy umysłowi 1 129 137 122

Pracownicy produkcyjni - 63 36 36

Inni - 2 2 2

Razem 1 194 175 160

Nota 10.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących osiągnięte 
w Spółce NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o.

WYNAGRODZENIA
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

Wynagrodzenie zapłacone przez Emitenta z tytułu umowy o pracę 
i nadzór:

- Zarząd - 470 461 342

Tadeusz Kurek - 118 118 107

Jacek Kozubowski - 114 125 117

Andrzej Kurek - 118 124 118

Witold Markiewicz - 120 94 -
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WYNAGRODZENIA
NTT System 

S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2004

NTT System 
Sp. z o.o.

31.12.2003

- Rada Nadzorcza - - - -

Davinder Singh Loomba - - - -

Małgorzata Przepiórzyńska - - - -

Janina Szepietowska - - - -

Jerzy Rey - - - -

Wynagrodzenie zapłacone przez Emitenta z tytułu świadczonych 
usług działalności gospodarczej:

- Zarząd - - - -

- Rada Nadzorcza - - - -

Razem - 470 461 342

Nota 10.2. Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółki NTT 
System S.A. i NTT System Sp. z o.o. osiągnięte w spółkach zależnych

WYNAGRODZENIA
NTT Transport 

Sp. z o.o. 

 31.12.2005

NTT Transport 
Sp. z o.o. 

 31.12.2004

NTT Transport 
Sp. z o.o. 

 31.12.2003

Jacek Kozubowski 8 12 12

Nota 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących 
do świadczeń na rzecz Emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez Emi-
tenta w przedsiębiorstwie Emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym i przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście

W okresie sprawozdawczym kończącym się 31.12.2005 r. w Spółce NTT System S.A. nie przeprowadzano transakcji z członkami Zarządu i osobami 
wchodzącymi w skład organów nadzorujących.

W okresie sprawozdawczym kończącym się 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. w Spółce NTT System Sp. z o.o. również nie przeprowadza-
no transakcji z członkami Zarządu i osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących.

Nota 12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu fi nansowym za bieżący okres

Nie dotyczy.

Nota 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu fi nansowym

Nie dotyczy.

Nota 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Spółka NTT System S.A. powstała w dniu 28.10.2004 r. i jej powstanie nie było efektem przekształcenia się z innej formy prawnej. 

Nota 15. Korekty z tytułu infl acji

Nie wystąpiły.

Nota 16. Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu fi nansowym i porównywalnych danych 
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami fi nansowymi

1) Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi dotyczącymi Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., 
zawartymi w prospekcie, a opublikowanym sprawozdaniem fi nansowym za ten okres.
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Korekta 1. Spółka wykazała grunty wchodzące w skład zakupionego przedsiębiorstwa w pozycji środków trwałych, pomimo iż zakładała, że grun-
ty te będą miały charakter inwestycyjny. W związku z powyższym dokonano korekty prezentacyjnej tego aktywa.

Korekta 2. Spółka przeprowadziła niepoprawną wycenę na dzień bilansowy udziałów w jednostce zagranicznej wyrażonych w walucie obcej. 
W związku z tym faktem dokonano korekty wyceny celem doprowadzenia poszczególnych okresów do porównywalności. 

Korekta 3. W wyniku weryfi kacji zidentyfi kowano fakt niepoprawnego wykazania nadwyżki towarów na jednym z magazynów. W związku z tym 
przeprowadzono korektę polegającą na zmniejszeniu nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz stanu magazynowego. W związku z tym, iż charakter ko-
rekty ma skutki podatkowe polegające na zmniejszeniu podstawy opodatkowania za 2005 r., utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku.

Korekta 4. W celu ujednolicenia wyliczeń dotyczących przepływów pieniężnych wprowadzono korektę polegającą na wykazaniu wydatków zwią-
zanych odsetkami w działalności fi nansowej. 

Bilans (Aktywa)

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System 

Sp. z o.o. 

 31.12.2005

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2005

I. Aktywa trwałe 8 848 - -127 +120 8 841

3. Rzeczowe aktywa trwałe 7 837 - 1 637 - - 6 200

5. Inwestycje długoterminowe 576 +1 637 -127 - 2 086

5.1. Nieruchomości - +1 637 - - 1 637

5.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe 576 - -127 - 449

a) w jednostkach powiązanych 546 - -127 - 419

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 266 - - +120 386

6.1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 266 - - +120 386

II. Aktywa obrotowe 189 148 - - -632 188 516

1. Zapasy (Towary) 41 647 - - -632 41 015

Aktywa razem 197 996 - -127 -512 197 357

Bilans (Pasywa)

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System 

Sp. z o.o. 

 31.12.2005

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2005

I. Kapitał własny 32 297 - -127 -512 31 658

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 307 - -127 - 180

8. Zysk (strata) netto 7 534 - - -512 7 022

Pasywa razem 197 996 - -127 -512 197 357
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Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System

 Sp. z o.o. 

 31.12.2005

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2005

VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 354 - - -632 6 722

3. Inne przychody operacyjne 7 354 - - -632 6 722

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 137 - - -632 14 505

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 422 - - -632 8 790

XVII. Zysk (strata) brutto 9 422 - - -632 8 790

XVIII. Podatek dochodowy 1 888 - - -120 1 768

a) część bieżąca 1 342 - - - 1 342

b) część odroczona 546 - - -120 426

XXII. Zysk (strata) netto 7 534 - - -512 7 022

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System 

Sp. z o.o. 

 31.12.2005

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2005

I. Kapitał (fundusz) własny 
na początek okresu (BO) 25 829 - - - 25 829

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na początek okresu 375 - - - 375

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny -68 - -127 - -195

 b) zmniejszenie (z tytułu) 68 - 127 - 195

  -  korekta wyceny udziałów 
posiadanych w spółce zagranicznej 68 - 127 - 195

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu 307 - -127 - 180

8. Wynik netto 7 534 - - -512 7 022

 a) zysk netto 7 534 - - -512 7 022

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 32 297 - -127 -512 31 658
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Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie

Dane 
publikowane 

NTT System 
Sp. z o.o. 

 31.12.2005

Korekta 1 Korekta 2 Korekta 3 Korekta 4

Dane doprowadzone 
do porównawalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2005

A. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 2 450 - - - +929 3 379

I. Zysk (strata) netto 7 534 - - -512 - 7 022

II. Korekty razem -5 084 - - +512 +929 -3 643

3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 10 - - - +929 939

6. Zmiana stanu zapasów -14 720 - - +632 - -14 088

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 349 - - -120 - 229

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej (I+II) 2 450 - - - +929 3 379

C. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności fi nansowej 7 727 - - - -929 6 798

II. Wydatki 1 031 - - - +929 1 960

8. Odsetki 10 - - - +929 939

III. Przepływy pieniężne netto 
z działalności fi nansowej (I-II) 7 727 - - - -929 6 798

2) Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi dotyczącymi Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., 
zawartymi w prospekcie, a opublikowanym sprawozdaniem fi nansowym za ten okres.

Korekta 5. Spółka nie przeprowadziła wyceny na dzień bilansowy udziałów w jednostce zagranicznej wyrażonych w walucie obcej. W związku 
z tym faktem dokonano wyceny celem doprowadzenia poszczególnych okresów do porównywalności. 

Bilans (Aktywa)

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System 

Sp. z o.o. 

 31.12.2004

Korekta 5

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2004

I. Aktywa trwałe 6 592 -221 6 371

5. Inwestycje długoterminowe 704 -221 483

5.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe 704 -221 483

a) w jednostkach powiązanych 674 -221 453

Aktywa razem 101 414 -221 101 193

Bilans (Pasywa)

Wyszczególnienie

Dane publikowane 
NTT System Sp. 

z o.o. 

 31.12.2004

Korekta 5

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2004

I. Kapitał własny 25 829 -221 25 608

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 375 -221 154

Pasywa razem 101 414 -221 101 193
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie
Dane publikowane 

NTT System Sp. z o.o. 

 31.12.2004
Korekta 5

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2004

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23 348 - 23 348

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 375 - 375

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - -221 -221

 b) zmniejszenie (z tytułu) - 221 221

  - korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej - 221 221

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 375 -221 154

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25 829 -221 25 608

3) Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi dotyczącymi Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r., 
zawartymi w prospekcie, a opublikowanym sprawozdaniem fi nansowym za ten okres.

Korekta 6. Spółka nie przeprowadziła wyceny na dzień bilansowy udziałów w jednostce zagranicznej wyrażonych w walucie obcej. W związku 
z tym faktem dokonano wyceny celem doprowadzenia poszczególnych okresów do porównywalności. 

Korekta 7. Spółka wykazywała udziały jednej ze Spółek powiązanych w pozycji długoterminowych aktywów fi nansowych w pozostałych jed-
nostkach, w związku z tym w celu doprowadzenia danych poszczególnych okresów do porównywalności wykazano powyższe udziały w pozycji 
długoterminowych aktywów fi nansowych od jednostek powiązanych.

Bilans (Aktywa)

Wyszczególnienie
Dane publikowane 

NTT System Sp. z o.o. 

 31.12.2003
Korekt 6 Korekta 7

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2003

I. Aktywa trwałe 5 859 -149 - 5 710

5. Inwestycje długoterminowe 751 -149 - 602

5.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe 751 -149 - 602

a) w jednostkach powiązanych 213 -149 +508 572

b) w pozostałych jednostkach 538 - -508 30

Aktywa razem 109 949 -149 - 109 800

Bilans (Pasywa)

Wyszczególnienie
Dane publikowane 

NTT System Sp. z o.o. 

 31.12.2003
Korekt 6 Korekta 7

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2003

I. Kapitał własny 23 347 -149 - 23 198

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 375 -149 - 226

Pasywa razem 109 949 -149 - 109 800
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie
Dane publikowane 

NTT System Sp. z o.o. 

 31.12.2003
Korekt 6 Korekta 7

Dane doprowadzone 
do porównywalności 

NTT System Sp. z o.o.

31.12.2003

I. Kapitał (fundusz) własny na po-
czątek okresu (BO) 22 476 - - 22 476

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyce-
ny na początek okresu 421 - - 421

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktuali-
zacji wyceny -46 -149 - -195

 b) zmniejszenie (z tytułu) 46 149 - 195

  - korekta wyceny udziałów posia-
danych w spółce zagranicznej - 149 - 149

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyce-
ny na koniec okresu 375 -149 - 226

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 23 347 -149 - 23 198

Nota 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania fi nansowego, dokonanych w sto-
sunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków fi nan-
sowych na sytuację majątkową i fi nansową, płynność oraz wynik fi nansowy i rentowność

Nie dotyczy.

Nota 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków fi nansowych na sytua-
cję majątkową i fi nansową, płynność oraz wynik fi nansowy i rentowność

W wyniku weryfi kacji zidentyfi kowano fakt, iż w sprawozdaniu fi nansowym Spółki NTT System Sp. z o.o. na dzień 31.12.2005 r. niepoprawnie wyka-
zano nadwyżki towarów na jednym z magazynów w wysokości 632 tys. zł. W związku z tym przeprowadzono korektę polegającą na zmniejszeniu 
nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz stanu magazynowego. W związku z tym, iż charakter korekty ma skutki podatkowe polegające na zmniejsze-
niu podstawy opodatkowania za 2005 r., utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości 120 tys. zł. 

Przedstawiona korekta błędu podstawowego spowodowała spadek zysku netto w Spółce NTT System Sp. z o.o. za 2005 r. o 512 tys. zł.

Nota 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdze-
nie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie fi nansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja 
powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostki powiązane działań mających na celu eli-
minację niepewności

Sprawozdanie fi nansowe Spółki NTT System S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w da-
jącej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

Nota 20. Połączenie jednostek

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie fi nansowe, nie nastąpiło połączenie z innymi jednostkami.

Natomiast po dniu bilansowym, tj. dnia 8.06.2006 r., nastąpiło połączenie Spółki NTT System S.A. ze Spółką NTT System Sp. z o.o. zgodnie z art. 492 
§1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. 
z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego NTT System S.A. poprzez nową emisję 
akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 4.01.2006 r., ogło-
szonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44 z dnia 2.03.2006 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta. Za każdy 1 udział NTT System Sp. 
z o.o. udziałowiec otrzymał 12.650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał zakładowy NTT System S.A. został podwyż-
szony o kwotę 66.014.025 zł w drodze emisji 44.009.350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,50 zł każda.
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Nota 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu fi nansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych – 
metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik fi nansowy

Wpływ wyceny udziałów za pomocą metody praw własności jest nieistotny z punktu widzenia omawianych sprawozdań fi nansowych.

Nota 22. Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego oraz podstawowe wskaźniki charakteryzu-
jące działalność jednostek powiązanych 

Spółka NTT System S.A. nie posiada udziałów w jednostkach zależnych na dzień 31.12.2005 r., w związku z tym nie jest ona zobowiązana do sporzą-
dzania skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

Spółka NTT System Sp. z o.o. posiada udziały w jednostkach zależnych na dzień 31.12.2005 r. (NTT Transport Sp. z o.o. oraz Webtradecenter Sp. z o.o.), 
jednak ze względu na art. 58. ust. 1 ustawy o rachunkowości nie muszą być one obejmowane skonsolidowanym sprawozdaniem fi nansowym. W związ-
ku z powyższym Spółka NTT System Sp. z o.o. nie była zobowiązana do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostek powiązanych:

Wyszczególnienie

NTT System Transport Sp. z o.o. TAIR Nowe Systemy Technologiczne *)

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2005

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2004

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2005

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2004

Przychody ze sprzedaży 639 1 125 24 283 21 284

Przychody fi nansowe - - 0 0

Wynik fi nansowy netto 1 -71 13 -153

Kapitał własny, w tym: 156 358 8 398 7 498

 - kapitał podstawowy 163 163 1 1 

 - kapitał zapasowy 41 41 9 183 8 062

 - kapitał rezerwowy 50 252 - -

 - zysk (strata) z lat ubiegłych -99 -27 -799 -412 

Wartość aktywów trwałych 50 252 13 022 13 004

Przeciętne roczne zatrudnienie (osoby) 5 5 60 87

*) kwoty wyrażone w rublach białoruskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy: 2004 rok 100 BYR = 0,1369 PLN; 2005 rok 
100 BYR = 0,1497 PLN

Wyszczególnienie

UAB NTT System Baltija **) WebTradeCenter Sp. z o.o.

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2005

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2004

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2005

 w okresie od 01.01 
do 31.12.2004

Przychody ze sprzedaży 83 0 Brak działalności 
w 2005 r.

Brak działalności 
w 2005 r.Przychody fi nansowe 0 0

Wynik fi nansowy netto -40 -2 0 -1 032

Kapitał własny, w tym: -30 10 99 99

 - kapitał podstawowy 11 12 3 258 3 258

 - kapitał zapasowy 0 0 0 0

 - kapitał rezerwowy 0 0 0 0

 - zysk (strata) z lat ubiegłych -1 0 -3 159 -2 127

Wartość aktywów trwałych 13 0 100 100

Przeciętne roczne zatrudnienie 2 1 0 0

**) Kwoty wyrażone w litach litewskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy: 2004 rok 1 LTL = 1,1813 PLN; 2005 rok 
1 LTL = 1,1179 PLN
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20.2. Dane fi nansowe pro forma

20.2.1.  Informacja pro forma

Informacje fi nansowe pro forma, na które składa się rachunek zysków i strat pro forma, zostały sporządzone celem zaprezentowania łącznego 
wyniku fi nansowego, jaki osiągnęły Spółka NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. oraz Spółka NTT System Sp. z o.o. za okres 
01.01.2006 r. do 07.06.2006 r. (do dnia przejęcia przez NTT System S.A.).

Dla potrzeb sporządzenia informacji fi nansowej pro forma wyłączono wzajemne transakcje obydwu podmiotów, na które składały się:
a) przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane przez Spółkę NTT System S.A. dzięki współpracy ze Spółką NTT System Sp. z o.o. w wysokości 
6.943 tys. zł (korekta spowodowała obniżenie pozycji przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz pozycji wartości sprzedanych 
materiałów i towarów o kwotę 6.943 tys. zł.).
b) przychody z tytułu naliczonych odsetek przez Spółkę NTT System S.A. w stosunku do NTT System Sp. z o.o. w wysokości 18 tys. zł. (korekta spo-
wodowała obniżenie pozycji przychodów fi nansowych oraz pozycji kosztów fi nansowych o kwotę 18 tys. zł.).
c) przychody ze sprzedaży produktów i usług zrealizowane przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. dzięki współpracy ze Spółką NTT System S.A. w wysokości 
5 tys. zł. (korekta spowodowała obniżenie pozycji przychodów ze sprzedaży produktów oraz pozycji kosztów ogólnego zarządu o kwotę 18 tys. zł.).

Prezentowane niżej informacje fi nansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych. Z uwagi na swój charakter sprawo-
zdanie to dotyczy sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawia rzeczywistej sytuacji fi nansowej ani wyników Emitenta.
Prezentowane dane fi nansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta w stosunku 
do ostatniego sprawozdania fi nansowego, które opierają się o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 
z późniejszymi zmianami).

Źródłem danych, na podstawie których była sporządzona informacja fi nansowa pro forma, oraz źródłem przeprowadzonych w nim korekt było 
sprawozdanie fi nansowe Spółki NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2006 r. do 07.06.2006 r. oraz sprowadzanie fi nansowe Spółki NTT System 
S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r., które to sprawozdania były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta i w stosunku do których 
zostały wydane opinie biegłego rewidenta.
Wskazane korekty nie będą miały dalszego wpływu na Emitenta.

Rachunek zysków i strat pro forma sporządzony za okres od 01.01.2006 roku DO 30.06.2006 roku (w tys. PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE

NTT System 
S.A. za okres 

od 01.01.2006 r. 
do 30.06.2006 r.

NTT System 
Sp. z o.o. za okres 

od 01.01.2006 r. 
do 07.06.2006 r.

Łączny 
hipotetyczny 

Rachunek Zysków 
i Strat

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i ma-
teriałów, w tym: 23 643 220 013 236 708

- od jednostek powiązanych 0 84 84

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 710 90 489 94 194

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 933 129 524 142 514

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 22 289 203 130 218 475

- jednostkom powiązanym 0 84 84

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 449 82 637 86 085

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 840 120 493 132 390

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 1 354 16 883 18 232
D. Koszty sprzedaży 1 510 12 608 14 118

E. Koszty ogólnego zarządu 123 931 1 049

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -279 3 345 3 066
G.  Pozostałe przychody operacyjne 686 2 599 3 285
H. Pozostałe koszty operacyjne 577 2 315 2 892
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -170 3 628 3 458
J. Przychody fi nansowe 695 1 695 2 372
K. Koszty fi nansowe 470 598 1 050
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 55 4 726 4 780
M. Podatek dochodowy -58 1 280 1 222

N. Zysk (strata) netto (L-M-N-O) 113 3 446 3 559
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20.2.2. Raport niezależnego biegłego rewidenta na temat informacji pro forma

Raport niezależnego biegłego rewidenta o informacjach fi nansowych pro forma sporządzony dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej 
i Zarządu NTT System S.A.

Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były informacje fi nansowe pro forma zamieszczone w punkcie 20.2.1. prospektu 
emisyjnego sporządzonego przez NTT System S.A. w Warszawie.

Informacje pro forma zostały przygotowane na podstawie opisanej w punkcie 20.2.1. prospektu emisyjnego, wyłącznie dla zilustrowania, w jaki 
sposób kształtowałby się hipotetyczny wynik fi nansowy ustalony zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez Emitenta przy 
sporządzaniu historycznych informacji fi nansowych za okres kończący się dnia 31.12.2005 roku, który obejmowałby wynik osiągnięty przez NTT 
System S.A. w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. i wynik osiągnięty przez NTT System Sp. z o.o. od dnia 01.01.2006 r. do dnia połączenia ze 
Spółką NTT System S.A., co miało miejsce 08.06.2006 r. Z wyniku hipotetycznego zostały wyłączone transakcje wzajemne zachodzące między 
Spółkami NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o.

Za informacje fi nansowe pro forma odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta, który opracował je zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.).

Naszym zadaniem była ocena, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 7 załącznika II do Rozpowszechniania Komisji WE, właściwego sporzą-
dzenia informacji fi nansowych pro forma. Dokonując oceny, nie przeprowadzamy aktualizacji lub innych zmian w opiniach lub raportach poprzed-
nio przez nas wydanych o informacjach fi nansowych wykorzystywanych do sporządzenia informacji fi nansowych pro forma ani też nie przyjmuje-
my odpowiedzialności za takie opinie lub raporty w zakresie przekraczającym naszą odpowiedzialność w stosunku do adresatów, do których nasze 
opinie lub raporty były kierowane wtedy, gdy je wydawaliśmy.

Prace przeprowadziliśmy zgodnie z normą nr 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydaną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
oraz Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000. Prace te nie obejmowały niezależnej weryfi kacji informacji fi nansowych leżących 
u podstaw informacji fi nansowych pro forma, polegały natomiast na porównaniu nieskorygowanych informacji fi nansowych z dokumentacją 
źródłową, ocenie dowodów leżących u podstaw dokonanych korekt informacji fi nansowych pro forma oraz dyskusji z Zarządem Emitenta na temat 
informacji fi nansowych pro forma.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne dla uzy-
skania wystarczającej pewności, że informacje fi nansowe pro forma zostały właściwie opracowane na wskazanej podstawie oraz że podstawa ta 
jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości przyjętymi przez Emitenta.

Naszym zdaniem, informacje fi nansowe pro forma zostały właściwie opracowane na podstawie wskazanej w pkt 20.2.1 prospektu emisyjnego, zaś 
podstawa ta jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości przedstawionymi w notach do sporządzonego przez Emitenta sprawozdania fi nan-
sowego zamieszczonego w prospekcie emisyjnym za okres kończący się dnia 31.12.2005 r.

Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami wyżej wskazanego Rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. i wyda-
jemy go w celu spełnienia tego obowiązku.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych
pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 11.12. 2006 rok



152 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

20.3. Sprawozdania fi nansowe
Sprawozdania fi nansowe Emitenta zamieszczono w pkt. 20.1.3. niniejszego Prospektu.

20.4. Badanie historycznych rocznych informacji fi nansowych 

20.4.1. Oświadczenie o badaniu sprawozdań fi nansowych

Przedstawione w Prospekcie informacje fi nansowe zostały sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Prezentowane w Prospekcie informacje fi nansowe dotyczące Emitenta za okres od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. wraz z danymi porównywalnymi 
stanowiącymi informacje fi nansowe dotyczące NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy kończący się 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. oraz 31.12.2003 r. 
– zostały sporządzone na podstawie zbadanych przez biegłych rewidentów informacji fi nansowych.

Pełna treść opinii za lata kończące się 31.12.2005 r., 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. została zamieszczona w podpunktach 20.1.2.2.-20.1.2.5.

Historyczne sprawozdanie fi nansowe oraz historyczne porównywalne informacje fi nansowe wraz z notami objaśniającymi zawarte w tej części 
Prospektu zostały zestawione na podstawie:

a) zweryfi kowanego sprawozdania fi nansowego i informacji fi nansowych dotyczących Emitenta za okres obrotowy 28.10.2004 r. 
do 31.12.2005 r., sporządzonego i przedłożonego przez Zarząd NTT System S.A. stosownie do obowiązujących przepisów wskazanych 
w opinii i raporcie biegłego rewidenta dotyczącym roku obrotowego od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r. i danych dodatkowych przygoto-
wanych przez Zarząd na podstawie uprzednio zweryfi kowanych ksiąg rachunkowych.

b) zweryfi kowanych sprawozdań fi nansowych i informacji fi nansowych dotyczących Spółki NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy 
od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz za lata obrotowe zakończone 31.12.2004 r. i 31.12.2003 r. sporządzonych i przedłożonych przez Zarząd 
NTT System Sp. z o.o. stosownie do obowiązujących przepisów wskazanych w opiniach i raportach biegłych rewidentów dotyczących 
roku obrotowego od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz poprzednich lat obrotowych i danych dodatkowych przygotowanych przez Zarząd 
na podstawie uprzednio zweryfi kowanych ksiąg rachunkowych.

Za sprawozdania fi nansowe oraz dokonane przekształcenia i dostosowania tych sprawozdań fi nansowych w sposób umożliwiający ich porówny-
walność odpowiedzialność ponosi Zarząd NTT System S.A.

20.4.2.  Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 

Poza zbadaniem sprawozdania fi nansowego wraz z danymi porównywalnymi Spółki NTT System S.A., prezentowanymi w niniejszym Rozdziale 
Prospektu, biegły rewident dokonał sprawdzenia prognozowanych szacowanych informacji fi nansowych NTT System S.A. dotyczących plano-
wanych przychodów ze sprzedaży, kosztów i wyniku fi nansowego na lata 2006-2007 prezentowanych w punkcie 13 Prospektu. Raport biegłego 
rewidenta dotyczący oceny wyżej wymienionych zagadnień został zamieszczony również w punkcie 13 Prospektu.

20.4.3.  Źródła danych fi nansowych w prospekcie nie pochodzących ze sprawozdań fi nansowych emitenta zbadanych przez 
biegłego rewidenta

Biegły rewident nie korzystał z innych źródeł danych fi nansowych nie pochodzących ze sprawozdań fi nansowych. Dane liczbowe przedstawione 
w sprawozdaniu fi nansowym na dzień 31.12.2005 roku i dane porównywalne wynikają wyłącznie z ujętych w księgach rachunkowych Emitenta 
przeprowadzonych operacji gospodarczych w poszczególnych okresach oraz ze sporządzonych na ich podstawie, zbadanych przez biegłego re-
widenta, sprawozdań fi nansowych.

20.5. Data najnowszych danych fi nansowych

20.5.1. Wskazanie najnowszych danych fi nansowych zbadanych przez biegłego rewidenta

Najnowsze dane fi nansowe zbadane przez biegłego rewidenta zostały ujęte w śródrocznym sprawozdaniu na dzień 30.06.2006 roku zamieszczo-
nym w pkt 20.6.2. 
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20.6. Śródroczne informacje fi nansowe za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

20.6.1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji fi nansowych spółki NTT 
System S.A. sporządzonych na dzień i za okres kończący się 30.06.2006 r. 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki NTT SYSTEM S.A.

Przedłożone przez Zarząd jednostki, zbadane wcześniej przez biegłego rewidenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
sprawozdanie fi nansowe NTT SYSTEM S.A. za okres od  01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. podlegało ponownemu badaniu w zakresie poszerzonych dodat-
kowych informacji fi nansowych i objaśnień prezentowanych w Prospekcie w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finan-
sów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach fi nansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach 
fi nansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie 
zasady rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1743 z 26 października 2005 r.) oraz w celu spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Komi-
sji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam.

Za sporządzenie sprawozdania fi nansowego i porównywalnych danych fi nansowych oraz dokonanie przekształceń i dostosowanie tych sprawo-
zdań w sposób umożliwiający ich porównywalność odpowiedzialność ponosi Zarząd.

Forma i zakres prezentacji sprawozdania fi nansowego NTT SYSTEM S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. i porównywalnych danych fi -
nansowych oraz zakres ujmowanych w nich danych został poszerzony w porównaniu do wcześniej zbadanego sprawozdania fi nansowego w celu 
przedstawienia bardziej szczegółowych informacji przyszłym inwestorom.

Zaprezentowane w Prospekcie sprawozdanie fi nansowe zostało sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby 
uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie fi nansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych sprawozdania fi nansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji 
uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za fi nanse i księgowość jednostki.

Podstawą ustalenia historycznych informacji fi nansowych było sprawozdanie fi nansowe NTT SYSTEM S.A. za okres obrotowy kończący się 
30.06.2006 r. zweryfi kowane przez Spółkę REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o., która w dniu 01.12.2006 roku wydała opinię na jego temat 
z objaśnieniami powtórzonymi poniżej.

1) w dniu 24 kwietnia 2006 roku została podjęta Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia ze spółką NTT Sy-
stem sp. z o.o. (Akt notarialny Rep 1892/2006). Połączenie to zostało dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie 
poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT System S.A., 
z jednoczesnym podwyższeniem kapitału akcyjnego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom 
spółki przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec 
otrzymał 12 650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT System S.A. został podwyższony o kwotę 66 014 025 
zł w drodze emisji 44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda.
W dniu 8 czerwca 2006 roku Sąd dokonał zatwierdzenia połączenia NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o. na zasadach opisanych powyżej.

2) w związku z faktem połączenia Spółka NTT System S.A. weszła w prawa i obowiązki Spółki NTT System Sp. z o.o., która to Spółka w dniu 14 listo-
pada 2005 roku dokonała kompensaty rozrachunków na kwotę 1.112.791,82 zł z jednym ze swoich kontrahentów, którego upadłość ogłoszono 12 
stycznia 2006 roku. Transakcja została zakwestionowana przez Syndyka Masy Upadłościowej ze względu na art. 527 i następne Kodeksu Cywilnego, 
Spółka posiadała opinie prawne dotyczące wyżej wymienionej transakcji, które jednoznacznie stwierdzały, iż zagadnienie jest niezwykle skompli-
kowane, a rozstrzygnięcie zagadnienia może nastąpić tylko poprzez wyrok sądu. W związku z powyższym w przypadku niekorzystnego wyroku 
sądowego Spółka NTT System S.A. będzie zmuszona anulować przeprowadzoną przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. kompensatę oraz dokonać 
spłaty zobowiązania. Posiadane należności będą możliwe do odzyskania jedynie poprzez podział masy upadłości, co może skutkować faktem, iż 
część należności nie będzie odzyskana przez Spółkę. Sytuacja taka miałaby wpływ na wyniki fi nansowe przyszłych okresów.

Naszym zdaniem poza powyżej wskazanymi kwestiami zbadane historyczne informacje fi nansowe przedstawiają prawdziwy i rzetelny, we wszyst-
kich istotnych aspektach, obraz sytuacji Spółki NTT SYSTEM S.A. na dzień 30.06.2006 r. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wykazane dane porów-
nawcze na dzień 30.06.2005 r. nie podlegały badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
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REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych
pod numerem 101

Małgorzata Wojnowska Lucyna Witek

Biegły Rewident Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 10265/7564 Numer ewidencyjny 8038/202 

Prezes Zarządu 

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gdańsk, dnia 11.12. 2006 roku
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20.6.2. Półroczne informacje fi nansowe Emitenta

20.6.2.1. Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania fi nansowego i porównywalnych danych fi nansowych

1. Informacje ogólne

1.1 Nazwa Emitenta    NTT System Spółka Akcyjna
 Siedziba Emitenta   04-351 Warszawa, ul. Osowska 84

1.2 Emitent wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 220535
 Wpisu dokonał: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 Data dokonania rejestracji: 28.10.2004 r.

1.3 Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfi kacji Działalności jest:
• 23,33,Z, produkcja komputerowych nośników informacji
• 24,65,Z, produkcja niezapisanych nośników informacji
• 30,02,Z, produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji
• 31,62,B, działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfi -

kowana
• 51,64,Z, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
• 52,48,A, sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

1.4 Czas trwania działalności Emitenta jest nieograniczony.

1.5 Spółka prezentuje sprawozdania fi nansowe za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. wraz z danymi porównawczymi za okres 
od 28.10.2004 r. do 30.06.2005 r. Dodatkowo ze względu na fakt, iż w dniu 08.06.2006 r. Emitent połączył się ze Spółką NTT System Sp. 
z o.o., które to połączenie w znacznym stopniu zmieniło sytuację ekonomiczną Emitenta, postanowiono w celu przekazania pełnego obra-
zu zaprezentować jako dane porównawcze sprawozdania fi nansowe Spółki NTT System Sp. z o.o., sporządzone za okres od 01.01.2005 r. 
do 30.06.2005 r.

Spółka prezentuje dane porównawcze za okres dłuższy niż 6 miesięcy (28.10.2004 r. do 30.06.2005 r.), jednak ze względu na nieistotne 
kwoty transakcji w pierwszych miesiącach działalności Spółki prezentowanie okresu dłuższego niż 6 miesięcy nie wpływa w istotny spo-
sób na porównywalność przedstawionych okresów.

1.6  Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednostki:

a) W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Zarząd NTT System S.A. pełnił funkcję w składzie:
 

Tadeusz Kurek  - Prezes Zarządu
Andrzej Kurek  - Wiceprezes Zarządu
Jacek Kozubowski  - Wiceprezes Zarządu
Witold Markiewicz  - Wiceprezes Zarządu 

b) W roku obrotowym od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. Rada Nadzorcza NTT System S.A. pełniła funkcję w składzie:
 

Davinder Singh Loomba - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Małgorzata Przepiórzyńska - Członek Rady Nadzorczej
Janina Szepietowska - Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Rey   - Członek Rady Nadzorczej

1.7 W skład przedsiębiorstwa Emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania fi nan-
sowe, wobec czego to sprawozdanie nie zawiera danych łącznych obejmujących te jednostki.

1.8 Emitent jest jednostką dominującą i znaczącym inwestorem, jednak ze względu na nieistotność danych dotyczących Spółek zależnych 
nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego.

1.9 W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie fi nansowe, nastąpiło połączenie z NTT System Sp. z o.o., które miało miejsce dnia 
8.06.2006 r. Połączenie Spółki NTT System S.A. ze Spółką NTT System Sp. z o.o. nastąpiło zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Han-
dlowych (metodą nabycia) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, 
tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka 
przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 4.01.2006 r., ogłoszonym 
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w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 44 z dnia 2.03.2006 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta. Za każdy 1 udział NTT System Sp. 
z o.o. udziałowiec otrzymał 12.650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał zakładowy NTT System S.A. został 
podwyższony o kwotę 66.014.025 zł w drodze emisji 44.009.350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

1.10 Sprawozdanie fi nansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta w okresie co 
najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

1.11 Nie zaistniała konieczność dokonywania przekształceń sprawozdań fi nansowych w celu zapewnienia porównywalności danych.

1.12 W przedstawionym sprawozdaniu lub danych porównywalnych nie dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów 
uprawnionych do badania o sprawozdaniach fi nansowych za lata, za które sprawozdanie fi nansowe lub dane porównywalne zostały 
zamieszczone w prospekcie.

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie fi nansowe sporządzone zostało w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Wszystkie dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu fi nansowym przedstawiono w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej.

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany metodą kalkulacyjną.

2.1 Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej, a poprawność 
przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega weryfi kacji raz w roku.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:
• prawo użytkowania wieczystego gruntu   nie podlega amortyzacji
• budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  od 2,5% do 10%
• urządzenia techniczne i maszyny    od 7% do 20%
• środki transportu      od 14% do 20%
• pozostałe środki trwałe     od 12,5% do 40%

 Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:
• licencje i oprogramowanie      od 20% do 50%

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 300 zł, lecz nie przekraczającej 3.500 zł ujmowane 
są w ewidencji środków trwałych oraz amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.

2.2 Inwestycje

Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe składające się z udziałów w innych jednostkach wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty 
wartości, a w przypadku udziałów w jednostkach zagranicznych wartość udziałów wyrażona w walucie obcej przeliczana jest na koniec 
roku po obowiązującym na ten dzień kursie średnim NBP.

Inwestycje długoterminowe składające się z nieruchomości wycenione zostały w wartości godziwej.

Inwestycje krótkoterminowe

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy ra-
chunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut stosownych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód 
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się 
według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik 
fi nansowy poprzez odniesienie odpowiednio na przychody lub koszty operacji fi nansowych.

Inne środki pieniężne obejmują aktywa fi nansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, naby-
cia lub założenia (lokaty), zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Inwestycje krótkoterminowe w postaci udziałów zostały wycenione w wartość sprzedaży netto, tj. w cenie wynikającej z przedwstępnej 
umowy sprzedaży udziałów.
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2.3 Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniej-
szeniu o odpisy aktualizujące wartość należności).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie od-
pisu aktualizującego.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w odniesieniu do:
• należności dochodzonych na drodze sądowej,
• należności przeterminowanych powyżej 360 dni, w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewywią-

zania się dłużnika z obowiązku zapłaty.

Należności zagraniczne na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie ustalonym przez NBP na ten dzień.

2.4 Zapasy

 Towary
Przyjęcia towarów do magazynów ewidencjonuje się w cenie zakupu powiększonej o koszty związane z tym zakupem.
Zapasy towarów oraz ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość towarów:
a) zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości tych towarów,
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości magazynowej.

 Wyroby gotowe
Przyjęcia wyrobów z produkcji do magazynu wyceniane są w cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia. Zapasy wyrobów oraz 
ich rozchody wyceniane są w cenach średnich.
Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych:
a) zalegających powyżej 360 dni w wysokości 30% wartości tych wyrobów,
b) które utraciły swą wartość rynkową i które zostały sprzedane w roku następnym poniżej ich wartości magazynowej.

2.5 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia międzyokresowe wykazano wg rzeczywistych nakładów poniesionych w okresie objętym badaniem, a dotyczących okre-
sów przyszłych. Rozliczane są poprzez odniesienie w koszty okresów, których dotyczą, z tym że koszty dotyczące okresów dłuższych 
niż jeden miesiąc rozliczane są w czasie w przypadku, gdy kwota wydatku jest wyższa niż 1.600 zł. Pozostałe koszty dotyczące okresów 
dłuższych niż jeden miesiąc odnosi się bezpośrednio w koszty okresu, w którym został poniesiony wydatek.

2.6 Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 
wiarygodny oszacować.
Rezerwy rozwiązuje się lub zmniejsza w momencie powstania zobowiązania, na które uprzednio utworzono daną rezerwę.

2.7 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności naliczone re-
zerwy na koszty, których powstanie w przyszłych okresach sprawozdawczych jako zobowiązania jest pewne lub uprawdopodobnione.

2.8 Podatek dochodowy odroczony

Spółka tworzy aktywo i rezerwę na odroczony podatek dochodowy w związku z powstaniem przejściowych różnic pomiędzy wykazy-
waną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia od podatku dochodo-
wego w przyszłości.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku obejmują tytuły przyszłych kosztów, które mają szansę na zrealizowanie w przyszłym okresie.

2.9 Zmiany zasad rachunkowości

W 2005 roku Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości w stosunku do poprzedniego roku obrotowego.
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3. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w stosunku do EUR w okresie objętym badaniem

Okres
Średni kurs

w okresie

Minimalny kurs

w okresie

Maksymalny kurs

w okresie

Kurs na ostatni

dzień okresu

01.01.2006 r.-30.06.2006 r. 3,9002 3,7565 4,1065 4,0434

28.10.2004 r.-31.12.2005 r. 4,0603 3,8223 4,3787 3,8598

28.10.2004 r.-30.06.2005 r. 4,1231 3,8839 4,3787 4,0401

01.01.2005 r.-30.06.2005 r. 4,0805 3,8839 4,2756 4,0401

4. Wskazanie średnich kursów. Wskazanie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów 
pieniężnych, ze sprawozdania fi nansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na EUR, ze wskazaniem zasad przyjętych 
przy tym przeliczeniu

Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja bilansu
NTT System S.A. 

01.01.2006- 30.06.2006 
NTT System S.A. 

28.10.2004- 31.12.2005
NTT System S.A. 

28.10.2004-30.06.2005
NTT SYSTEM Sp. z o.o. 

01.01.2005-30.06.2005

PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Aktywa razem 131 726 32 578 4 858 1 259 534 132 66 956 16 573

Aktywa trwałe 40 287 9 964 - - - - 7 378 1 828

Aktywa obrotowe 91 439 22 614 4 858 1 259 534 132 59 578 14 745

Pasywa razem 131 726 32 578 4 858 1 259 534 132 66 956 16 573

Kapitał własny 66 659 16 486 532 138 533 132 21 932 5 429

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 65 067 16 092 4 326 1 121 1 0 45 024 11 144

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. – 30 czerwca 2006 roku, przyjęto średni kurs EUR usta-
lony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0434 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 28.10.2004 r.-31.12.2005 r. – 31 grudnia 2005 roku, przyjęto średni kurs EUR usta-
lony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8598 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. – 30 czerwca 2005 roku, przyjęto średni kurs EUR usta-
lony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0401 zł/EUR.

Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu 01.01.2005 r.-30.06.2005 r. – 30 czerwca 2005 roku, przyjęto średni kurs EUR usta-
lony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,0401 zł/EUR.

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat w przeliczeniu na EUR
Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku
 zysków i strat

NTT System S.A. 
01.01.2006- 30.06.2006

NTT System S.A. 
28.10.2004- 30.06.2005

NTT System Sp. z o.o. 
01.01.2005- 30.06.2005

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 710 951 - - 38 465 9 427

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19 933 5 111 815 198 105 934 25 961

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 449 884 - - 31 816 7 797
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Pozycja rachunku
 zysków i strat

NTT System S.A. 
01.01.2006- 30.06.2006

NTT System S.A. 
28.10.2004- 30.06.2005

NTT System Sp. z o.o. 
01.01.2005- 30.06.2005

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18 840 4 831 796 193 104 859 25 698

Zysk/(strata) brutto na sprzedaży 1 354 347 19 5 7 724 1 893

Zysk/(strata) na sprzedaży - 279 - 72 5 1 - 3 388 -830

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej - 170 - 44 5 1 -935 -229

Zysk/(strata) z działalności gospodarczej 55 14 14 3 - 3 676 -901

Zysk/(strata) brutto 55 14 14 3 - 3 676 -901

Zysk/(strata) netto 113 29 11 3 -3 676 -901

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System S.A. za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. przyjęto kurs średni EUR, obliczony 
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 
3,9002 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. przyjęto kurs średni EUR, obliczony 
jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 
4,1231 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.-30.06.2005 r. przyjęto kurs średni EUR, obli-
czony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. 
kurs 4,0805 zł/EUR.

Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych w przeliczeniu na EUR
Stan na ostatni dzień okresu w tysiącach

Pozycja rachunku przepływów pieniężnych
NTT System S.A. 

01.01.2006- 30.06.2006
NTT System S.A. 

28.10.2004- 30.06.2005
NTT System Sp. z o.o. 

01.01.2005- 30.06.2005

PLN EUR PLN EUR PLN EUR

A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 18 058 4 630 - 277 -67 -14 705 -3 604

B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -46 -12 - - -1 294 -317

C. Przepływy pieniężne z działalności fi nansowej -10 674 -2 737 522 127 7 172 1 758

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/- B+/-C) 7 338 1 881 245 60 -8 827 -2 163

F. Środki pieniężne na początek okresu 10 3 0 0 11 998 2 941

G. Środki pieniężne na koniec okresu 9 014 *) 2 229 245 60 3 171 785

*) Środki pieniężne na koniec okresu należy skorygować o zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu połączenia Spółek w wyso-
kości 1 665 tys. zł.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System S.A. za okres 01.01.2006 r.-30.06.2006 r. przyjęto niżej opisane 
kursy EUR:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 3,9002 zł/EUR;
• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2005 roku, tj. kurs 3,8598 zł/EUR;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2006 roku, tj. kurs 4,0434 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. przyjęto niżej opisane 
kursy EUR:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,1231 zł/EUR;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2005 roku, tj. kurs 4,0401 zł/EUR.

Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieniężnych NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.-30.06.2005 r. przyjęto niżej opi-
sane kursy EUR:
• do obliczenia danych z pozycji A, B, C, D – kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 

każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP, tj. kurs 4,0805 zł/EUR;
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• do obliczenia danych z pozycji F – kurs ustalony przez NBP na dzień 31 grudnia 2004 roku, tj. kurs 4,079 zł/EUR;
• do obliczenia danych z pozycji G – kurs ustalony przez NBP na dzień 30 czerwca 2005 roku, tj. kurs 4,0401 zł/EUR.

5. Różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości

NTT SYSTEM Spółka Akcyjna stosuje zasady i metody rachunkowości zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U.02.76.694 ze zm.). Spółka dokonała wstępnej identyfi kacji obszarów występowania różnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów włas-
nych (aktywów netto) i wyniku fi nansowego pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem fi nansowym sporządzonym zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem fi nansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF. W tym celu Zarząd 
jednostki wykorzystał najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz zasadach rachunkowości, które miałyby 
zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania zgodnie z MSSF. Mimo dołożenia należytej staranności NTT SYSTEM Spółka Akcyjna nie 
zakończyła do dnia publikacji niniejszego sprawozdania fi nansowego procesu sporządzania sprawozdania fi nansowego zgodnie z MSSF. 
W związku z powyższym Zarząd zdecydował nie publikować wartościowego uzgodnienia różnic w wyniku netto oraz w kapitale włas-
nym pomiędzy sprawozdaniem fi nansowym a danymi, które wynikałyby ze sprawozdania sporządzonego zgodnie z MSSF. Zdaniem 
Zarządu, analiza obszarów różnic oraz oszacowanie ich wartości, bez sporządzenia kompletnego sprawozdania fi nansowego wg MSSF, 
jest obarczona ryzykiem niepewności. 

Obszary występowania głównych różnic pomiędzy niniejszym publikowanym sprawozdaniem fi nansowym sporządzonym zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowości a sprawozdaniem fi nansowym, które zostałoby sporządzone zgodnie z MSSF:

1. Wartość fi rmy 

Ze względu na fakt, iż po dniu bilansowym w Spółce powstała wartość fi rmy w wyniku połączenia się z innym podmiotem. Różnicą, jaka 
będzie miała znaczący wpływ na przyszłe sprawozdanie fi nansowe, jest fakt, iż według polskich zasad wartość fi rmy podlega amortyza-
cji, natomiast według MSSF nie podlega ona amortyzacji, lecz okresowej weryfi kacji wartości.

2.  Rzeczowe Aktywa Trwałe

W prezentowanym sprawozdaniu fi nansowym do wyceny rzeczowych aktywów trwałych stosuje się zasadę kosztu historycznego, z tym 
że rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje długoterminowe mogą podlegać aktualizacji wyceny dokonywanej na podstawie odrębnych 
przepisów. Ostatni raz aktualizację wyceny środków trwałych przeprowadzono według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r.

Według MSR stosuje się koszt historyczny, z tym że rzeczowe aktywa trwałe i nieruchomości inwestycyjne poddać można aktualizacji 
wyceny bez odrębnych przepisów. W podejściu alternatywnym dopuszcza się przeszacowanie po początkowym ujęciu pozycji rzeczo-
wych aktywów trwałych jako składnika aktywów. Wartość przeszacowaną stanowi wartość godziwa danego składnika aktywów trwa-
łych na dzień przeszacowania, pomniejszona o kwotę zakumulowanej amortyzacji i zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości. Przeszacowania należy przeprowadzać na tyle regularnie, aby wartość bilansowa nie różniła się w sposób istotny od war-
tości, która zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy.

3.  Podział na pozycje krótko- i długoterminowe

W zakresie prezentacji pozycji krótko- i długoterminowych Spółka stosuje zasady zgodne z załącznikiem do ustawy o rachunkowości 
z dnia 29 września 1994 r. Aktywa i zobowiązania uznaje się za krótkoterminowe, jeżeli termin realizacji przypada na 12 miesięcy od dnia 
bilansowego. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług bez względu na termin wymagalności prezentowane są jako krótkoter-
minowe.
Wg MSSF podział na pozycje krótko- i długoterminowe jest fakultatywny. Podobnie jak w przypadku polskich standardów aktywa i zobo-
wiązania uznaje się za krótkoterminowe, jeżeli ich termin realizacji przypada na 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług prezentowane są zgodnie z terminem wymagalności. Jeżeli jednostka nie zdecyduje 
się na podział na pozycje krótko- i długoterminowe, aktywa i zobowiązania szereguje się wg płynności.

4. Wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej

Zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wycena bilansowa rozrachunków wyrażonych w walucie obcej powinna być przeprowa-
dzona na dzień bilansowy w oparciu o średni kurs NBP. Natomiast według przepisów MSSF wycena ta powinna być przeprowadzana 
w oparciu o kurs natychmiastowy.

5.  Wycena inwestycji długoterminowych

Wg polskich zasad rachunkowości inwestycje długoterminowe w postaci udziałów wyrażonych w walucie podlegają wycenie uaktu-
alniającej ich wartość wyrażoną w walucie na dzień bilansowy w oparciu o aktualny w tym dniu średni kurs waluty wg NBP. Natomiast 
stosownie do zasad MSSF wyżej wymienione udziały nie podlegają wycenie uaktualniającej ich wartość na dzień bilansowy wyrażoną 
w walucie.
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6. Rezerwy na świadczenia pracownicze 

Zgodnie z MSSF określenie zobowiązań jednostek z tytułu świadczeń pracowniczych powinno się odbywać za pomocą metod mających 
charakter długoterminowy. Jako metodę do ustalenia wysokości występującego z tego tytułu zobowiązania MSSF uznają metodę aktu-
arialną. Polskie przepisy nie regulują metod szacowania tych zobowiązań.

7.  Aktywa przeznaczone na sprzedaż

Zgodnie z MSR Spółka jest zobligowana do wykazywania powyższych aktywów w osobnej pozycji bilansowej, natomiast polskie przepi-
sy nie wymagają takiego wykazywania aktywów przeznaczonych na sprzedaż.

8. Podatek odroczony

W wyniku części przedstawionych powyżej różnic w sprawozdaniu fi nansowym według MSSF inny mógłby być stan rezerwy i aktywa 
z tytułu podatku odroczonego.

9. Zakres informacji dodatkowych

Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania fi nansowego sporządzonego według polskich zasad rachunkowości oraz Międzynaro-
dowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej mogą różnić się w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do spra-
wozdania fi nansowego zgodnie z wymogami polskiej ustawy o rachunkowości jest mniejszy od zakresu przewidzianego przez MSSF. 
Sporządzenie pełnego wykazu różnic w tym zakresie jest możliwe tylko wtedy, gdy Spółka sporządzi pełne sprawozdanie fi nansowe 
według MSSF.

20.6.2.2. Sprawozdanie fi nansowe Emitenta i porównywalne dane fi nansowe

BILANS

AKTYWA Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

I. Aktywa trwałe - 40 287 0 0 7 378

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 31 543 - - 235

- wartość fi rmy - 31 435 - - -

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 6 110 - - 6 280

3. Należności długoterminowe - - - - -

3.1. Od jednostek powiązanych - - - - -

3.2. Od pozostałych jednostek - - - - -

4. Inwestycje długoterminowe - 1 837 - - 483

4.1. Nieruchomości 3 1 636 - - -

4.2. Wartości niematerialne i prawne - - - - -

4.3. Długoterminowe aktywa fi nansowe 4 201 - - 483

a) w jednostkach powiązanych - 171 - - 453

b) w pozostałych jednostkach - 30 - - 30

4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - - - -

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 797 - - 380

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego 5 797 - - 380

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - -

II. Aktywa obrotowe - 91 439 4 858 534 59 578

1. Zapasy 6 41 320 - - 28 647
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AKTYWA Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

2. Należności krótkoterminowe 7 38 404 4 848 289 27 193

2.1. Od jednostek powiązanych - 128 - - 54

2.2. Od pozostałych jednostek - 38 276 4 848 289 27 139

3. Inwestycje krótkoterminowe 8 9 091 10 245 3 171

3.1. Krótkoterminowe aktywa fi nansowe - 9 091 10 245 3 171

a) w jednostkach powiązanych - 77 - - -

b) w pozostałych jednostkach - - - - -

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - 9 014 10 245 3 171

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - - - -

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 2 624 - - 567

Aktywa razem - 131 726 4 858 534 66 956

PASYWA Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

I. Kapitał własny - 66 659 532 533 21 932

1. Kapitał zakładowy 10 66 536 522 522 383

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - - -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - - - -

4. Kapitał zapasowy 11 - - - 22 042

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 12 - - - 154

6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 10 - - 3 029

8. Zysk (strata) netto - 113 10 11 - 3 676

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) - - - - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 65 067 4 326 - 45 024

1. Rezerwy na zobowiązania 13 2 717 - - 1 120

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodo-
wego - 546 - - 357

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - 89 - - -

a) długoterminowa - - - - -

b) krótkoterminowa - 89 - - -

1.3. Pozostałe rezerwy - 2 082 - - 763

a) długoterminowe - - - - -

b) krótkoterminowe - 2 082 - - 763

2. Zobowiązania długoterminowe 14 106 - - -

2.1. Wobec jednostek powiązanych - - - - -

2.2. Wobec pozostałych jednostek - 106 - - -

3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 62 244 4 326 1 43 904

3.1. Wobec jednostek powiązanych - 115 - - 140

3.2. Wobec pozostałych jednostek - 61 983 4 326 1 43 582
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PASYWA Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

3.3. Fundusze specjalne - 146 - - 182

4. Rozliczenia międzyokresowe 16 - - - -

4.1. Ujemna wartość fi rmy - - - - -

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - -

a) długoterminowe - - - - -

b) krótkoterminowe - - - - -

Pasywa razem - 131 726 4 858 534 66 956

Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Wartość księgowa - 66 659 532 533 21 932

Liczba akcji - 44 357 250 347 900 347 900 -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 1,50 1,53 1,53 -

Rozwodniona liczba akcji - 54 400 000 347 900 347 900 -

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) - 1,23 1,53 1,53 -

POZYCJE POZABILANSOWE Nota
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

 31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

1. Należności warunkowe 18.1. - - - -

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - - - -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - -

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - - - - -

- otrzymanych gwarancji i poręczeń - - - - -

2. Zobowiązania warunkowe 18.2. - - - -

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - - - -

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - - - -

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - - - -

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - - - -

3. Inne - - - - -

Pozycje pozabilansowe razem - - - - -
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)

Nota
NTT System S.A. 

01.01.2006 
- 30.06.2006

NTT System S.A.
28.10.2004

- 30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

01.01.2005
- 30.06.2005

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, w tym: - 23 643 815 144 399

- od jednostek powiązanych - 9 - -

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 3 710 - 38 465

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 19 933 815 105 934

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 21 22 289 796 136 675

- jednostkom powiązanym - - - -

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - 3 449 - 31 816

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 18 840 796 104 859

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) - 1 354 19 7 724

IV. Koszty sprzedaży - 1 510 - 10 027

V. Koszty ogólnego zarządu - 123 14 1 085

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) - - 279 5 - 3 388

VII. Pozostałe przychody operacyjne 22 686 - 2 650

1. Zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych - - - -

2. Dotacje - - - -

3. Inne przychody operacyjne - 686 - 2 650

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 23 577 - 197

1. Strata ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych - - - -

2. Aktualizacja wartości aktywów niefi nansowych - - - -

3. Inne koszty operacyjne - 577 - 197

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) - - 170 5 - 935

X. Przychody fi nansowe 24 695 9 46

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -

- od jednostek powiązanych - - - -

2. Odsetki, w tym: - 23 9 46

- od jednostek powiązanych - - - -

3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -

4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -

5. Inne - 672 - -

XI. Koszty fi nansowe 25 470 - 2 787

1. Odsetki, w tym: - 109 - 586

- dla jednostek powiązanych - - - -

2. Strata ze zbycia inwestycji - - - -

3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -

4. Inne - 361 - 2 201

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) - 55 14 - 3 676

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - -

1. Zyski nadzwyczajne - - - -
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Nota
NTT System S.A. 

01.01.2006 
- 30.06.2006

NTT System S.A.
28.10.2004

- 30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

01.01.2005
- 30.06.2005

2. Straty nadzwyczajne - - - -

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) - 55 14 - 3 676

XV. Podatek dochodowy - - 58 3 -

a) część bieżąca 26.1 - 3 -

b) część odroczona 26.2 - 58 - -

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) 26.5 113 11 - 3 676

Nota
NTT System S.A. 

01.01.2006 
- 30.06.2006

NTT System S.A.

28.10.2004- 
30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

01.01.2005- 
30.06.2005

Zysk (strata) netto (zanualizowany) w tys. zł - 113 11 - 3 676

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 27  5 940 247 347 900 -

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - 0,019 0,03 -

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - 17 156 949 347 900 -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - 0,0067 0,03 -

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A.

31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 532 522 522 25 608

  - korekty błędów podstawowych - - - -

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach 532 522 522 25 608

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 522 522 522 383

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 66 014 - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) 66 014 - - -

  - podwyższenie kapitału z tytułu rejestracji objęcia 
nowych udziałów 66 014 - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 66 536 522 522 383

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu - - - -

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - - -

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - - - -
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NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A.

31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

 a) zwiększenie - - - -

 b) zmniejszenie - - - -

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - - -

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu - - - 22 042

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

  - z podziału zysku (uchwała wspólników) - - - -

  - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu - - - 22 042

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - 154

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 - korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce za-
granicznej - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

  - korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce 
zagranicznej - - - -

  - przeniesienie na kapitał zapasowy - - - -

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - 154

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu - - - -

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

  - korekty błędów podstawowych - - - -

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) 10 - - 3 029

  - zysku ubiegłego roku 10 - - 3 029

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

  - przeznaczenia na kapitał zapasowy - - - -

  - przeznaczenia na wypłatę dywidendy - - - -

 ...... - - - -

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 - - 3 029

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - - -

  - korekty błędów podstawowych - - - -
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NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A.

31.12.2005

NTT System 
S.A.

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - -

 a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

 ..... - - - -

 b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 ...... - - - -

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - - -

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 - - 3 029

8. Wynik netto 113 10 11 - 3 676

 a) zysk netto 113 10 11 -

 b) strata netto - - - 3 676

 c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 66 659 532 533 21 932

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propono-
wanego podziału zysku (pokrycia straty) - - - 21 155

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)

NTT System S.A. 

01.01.2006 
- 30.06.2006

NTT System S.A.

28.10.2004- 
30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

01.01.2005- 
30.06.2005

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 18 058 - 277 -14 705

I. Zysk (strata) netto 113 11 -3 676

II. Korekty razem 17 945 - 288 -11 029

1. Amortyzacja 51 - 285

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - -

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - - -

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - -

5. Zmiana stanu rezerw 196 - -1 143

6. Zmiana stanu zapasów -2 098 - -1 721

7. Zmiana stanu należności 43 842 - 288 28 144

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem po-
życzek i kredytów -21 718 - -36 590

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 952 - -4

10. Inne korekty -376 - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 18 058 - 277 -14 705

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -46 - -1 294

I. Wpływy - - -

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych ak-
tywów trwałych - - -

2.  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne - - -

3. Z aktywów fi nansowych, w tym: - - -

 a) w jednostkach powiązanych - - -
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NTT System S.A. 

01.01.2006 
- 30.06.2006

NTT System S.A.

28.10.2004- 
30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

01.01.2005- 
30.06.2005

 b) w pozostałych jednostkach - - -

  - zbycie aktywów fi nansowych - - -

  - dywidendy i udziały w zyskach - - -

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -

  - odsetki - - -

  - inne wpływy z aktywów fi nansowych - - -

4. Inne wpływy inwestycyjne - - -

II. Wydatki 46 - 1 294

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 31 - 1 294

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -

3. Na aktywa fi nansowe, w tym: 15 - -

 a) w jednostkach powiązanych 15 - -

 b) w pozostałych jednostkach - - -

  - nabycie aktywów fi nansowych - - -

  - udzielone pożyczki długoterminowe - - -

4. Inne wydatki inwestycyjne - - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -46 - - 1 294

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fi nansowej -10 674 522 7 172

I. Wpływy - 522 7 172

1.  Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapita-
łowych oraz dopłat do kapitału - 522 -

2. Kredyty i pożyczki - - 7 172

3. Emisja dłużnych papierów fi nansowych - - -

4. Inne wpływy fi nansowe - - -

II. Wydatki 10 674 - -

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - -

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - -

3.  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek 10 674 - -

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - -

6. Z tytułu innych zobowiązań fi nansowych - - -

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu fi nansowego - - -

8. Odsetki - - -

9. Inne wydatki fi nansowe - - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności fi nansowej (I-II) - 10 674 522 7 172

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III) 7 338 245 -8 827

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9 004 *) 245 -8 827

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - -

F. Środki pieniężne na początek okresu 10 0 11 998

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 9 014 245 3 171

  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - -

*) Środki pieniężne na koniec okresu należy skorygować o zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu połączenia Spółek w wysokości 1 666 tys. zł.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU

NOTA 1.1.  Wartości niematerialne i prawne w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006, 31.12.2005, 30.06.2005 oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) koszty zakończonych prac rozwojowych - - - -

b) wartość fi rmy 31 436 - - -

c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 107 - - 235

– oprogramowanie komputerowe 107 - - 235

d) inne wartości niematerialne i prawne - - - -

e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - - -

Wartości niematerialne i prawne razem 31 543 - - 235

NOTA 1.2.a.  Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 01.01.2006-
30.06.2006 r.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości, w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na początek okresu - - - - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) - 31 436 724 724 - - 32 160

– nabycia - - - - - -

– nabyte w wyniku połączenia ze Spół-
ką NTT System Sp. z o.o. - 31 436 724 724 - - 32 160

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

– likwidacji - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - 31 436 724 724 - - 32 160

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - - - - - - -

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) - 617 617 - - 617

– zwiększenia - - 617 617 - - 617

 - amortyzacja - - 9 9 - - 9

 - zwiększenie umorzenia w wyniku 
nabycia środków trwałych dzięki 
połączeniu ze Spółką NTT System 
Sp. z o.o.

- - 608 608 - - 608

– zmniejszenia - - - - - - -

– likwidacja - - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - - 617 617 - - 617
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości, w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - - -

– zwiększenia - - - - - - -

– zmniejszenia - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu

- - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu

- 31 436 107 107 - - 31 543

NOTA 1.2.b.  Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu wartości niematerialnych i prawnych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zapre-
zentować zmian ich wartości. 

NOTA 1.2.c.  Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu wartości niematerialnych i prawnych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zapre-
zentować zmian ich wartości. 

NOTA 1.2.d.  Zmiany wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.-
30.06.2005 r.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości, w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

a) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na początek okresu - - 602 602 - - 602

b) zwiększenia (z tytułu) - - 99 99 - - 99

– nabycia - - 99 99 - - 99

– przeniesienie ze środków trwałych 
w budowie - - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - - -

– likwidacji - - - - - - -

d) wartość brutto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 701 701 - - 701

e) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na początek okresu - - 401 401 - - 401

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 65 65 - - 65
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych)

Wyszczególnienie

a b c d e
Wartości 

niematerialne 
i prawne 

razem

koszty zakoń-
czonych prac 
rozwojowych

wartość 

fi rmy

nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne 

wartości, w tym: 
inne wartości 

niematerialne 
i prawne

zaliczki 
na wartości 

niematerialne 
i prawneoprogr. 

komputerowe

– zwiększenia (amortyzacja) - - 65 65 - - 65

– zmniejszenia - - - - - - -

– likwidacja - - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorze-
nie) na koniec okresu - - 466 466 - - 466

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu - - - - - - -

– zwiększenia - - - - - - -

– zmniejszenia - - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu - - - - - - -

j) wartość netto wartości niematerial-
nych i prawnych na koniec okresu - - 235 235 - - 235

NOTA 1.3. Wartości niematerialne i prawne (struktura własnościowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) własne 31 543 - - 235

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umo-
wy, w tym umowy leasingu - - - - 

Wartości niematerialne i prawne razem 31 543 - - 235

NOTA 2.1.  Rzeczowe aktywa trwałe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System 
Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) środki trwałe, w tym: 6 054 - - 5 351

– grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 98 - - 647

– budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 681 - - 3 833

– urządzenia techniczne i maszyny 541 - - 435

– środki transportu 683 - - 389

– inne środki trwałe 51 - - 47

b) środki trwałe w budowie 56 - - 929

c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - -

Rzeczowe aktywa trwałe razem 6 110 - - 6 280
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NOTA 2.2.a.  Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 01.01.2006 r.-
30.06.2006 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym 

prawo wie-
czystego 

użytkowa-
nia gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 

lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne
środki 
trwałe

środki 
trwałe
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu - - - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) 98 5 672 1 977 933 963 9 643

– zakup - - 23 - 8 31

– ze środków trwałych w budowie - - - - - -

– ujęcie środków trwałych w leasingu - - 13 - - 13

–  nabyte w wyniku połączenia ze Spółką NTT System 
Sp. z o.o. 98 5 672 1 941 933 955 9 599

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - -

– sprzedaż - - - - - -

– likwidacja - - - - - -

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 98 5 672 1 977 933 963 9 643

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu - - - - - -

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 991 1 436 250 912 3 589

– zwiększenia - 991 1 436 250 912 3 589

– amortyzacja - 12 11 10 9 42

– zwiększenie umorzenia w wyniku nabycia środków trwa-
łych dzięki połączeniu ze Spółką NTT System Sp. z o.o. - 979 1 425 240 903 3 547

– zmniejszenia - - - - - -

– sprzedaż - - - - - -

– likwidacja - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 991 1 436 250 912 3 589

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -

– zwiększenie - - - - - -

– zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 98 4 681 541 683 51 6 054

NOTA 2.2.b.  Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r.

 
Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu rzeczowych aktywów trwałych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zaprezen-
tować zmian ich wartości. 

NOTA 2.2.c.  Zmiany wartości rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 28.10.2004 r.-
30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu rzeczowych aktywów trwałych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można zaprezen-
tować zmian ich wartości. 
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NOTA 2.2.d. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 01.01.2005 r.-
30.06.2005 r.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) 

Wyszczególnienie

grunty 
(w tym 

prawo wie-
czystego 

użytkowa-
nia gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 

lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne 

i maszyny

środki

transportu

inne
środki 
trwałe

środki 
trwałe
razem

a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 98 4 627 1 528 294 890 7 437

b) zwiększenia (z tytułu) 549 - 13 199 49 810

– zakup 549 - 13 199 49 810

– ze środków trwałych w budowie - - - - - -

– ujęcie środków trwałych w leasingu - - - - - -

– przemieszczenia wewnętrzne - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - -

– sprzedaż - - - - - -

– likwidacja - - - - - -

d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 647 4 627 1 541 493 939 8 247

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu - 709 1 047 70 849 2 675

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - 85 59 34 43 221

– zwiększenia (amortyzacja) - 85 59 34 43 221

– zmniejszenia - - - - - -

– sprzedaż - - - - - -

– likwidacja - - - - - -

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu - 794 1 106 104 892 2 896

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu - - - - - -

– zwiększenie - - - - - -

– zmniejszenie - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 647 3 833 435 389 47 5 351

NOTA 2.3.  Środki Trwałe. Struktura własnościowa w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz 
w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) własne 5 852 - - 5 351

b)  używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umo-
wy, w tym umowy leasingu 202 - - -

Środki trwałe bilansowe, razem 6 054 - -  5 351
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NOTA 2.4.  Środki trwałe wykazywane pozabilansowo w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz 
w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umo-
wy, w tym umowy leasingu - - - -

- obce środki trwałe dzierżawione - - - -

- środki trwałe przeznaczone do likwidacji - - - -

- środki trwałe niskocenne - - - -

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo razem - - - -

Spółki NTT System Sp. z o.o. i NTT System S.A. (po połączeniu z NTT System Sp. z o.o.) wynajmowały m.in. powierzchnie handlowo-magazynowe, 
które nie były zaliczane do aktywów Spółki. Wartość przedmiotów najmu nie jest znana.

NOTA 3.  Zmiana stanu nieruchomości w Spółce NTT System S.A. w okresie od 01.01.2006 do 30.06.2006 r., od 28.10.2004 
do 30.06.2005 r., od 01.01.2005 do 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2005 do 30.06.2005 r.

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) stan na początek okresu - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) 1 637 - - 1 637

- nabycie gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne - - - 1 637

-  nabycie gruntów w wyniku połączenia ze Spółką NTT System 
Sp. z o.o. 1 637

c) zmniejszenia - - - -

d) stan na koniec okresu 1 637 - - 1 637

Spółka NTT System Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2005 roku zakupiła przedsiębiorstwo FF Computers Sp. z o.o. w upadłości, w którego skład 
wchodził przede wszystkim grunt. Stosownie do zaleceń ustawy o rachunkowości dokonano wyceny – przez niezależnego biegłego – wartości go-
dziwej przejmowanych aktywów, w wyniku czego ustalono, iż są one warte 1.637 tys. zł. Wydatki poniesione na zakup przedsiębiorstwa wyniosły 
213 tys. zł, w związku z czym powstała ujemna wartość fi rmy. Ustalona w ten sposób ujemna wartość fi rmy wynika z wyceny aktywów, które nie 
podlegają amortyzacji, dlatego Spółka odniosła przychody i koszty związane z tą transakcją na wynik 2005 roku.

NOTA 4.1.  Długoterminowe aktywa fi nansowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce 
NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
NTT System 

S.A. 
 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w jednostkach zależnych 171 - - 163

- udziały lub akcje 171 - - 163

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

b) w jednostkach współzależnych - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -
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DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
NTT System 

S.A. 
 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

c) w jednostkach stowarzyszonych - - - 290

- udziały lub akcje - - - 290

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

d) w znaczącym inwestorze - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

e) w jednostce dominującej - - - -

- udziały lub akcje - - - -

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

f) w pozostałych jednostkach 30 - - 30

- udziały lub akcje 30 - - 30

- dłużne papiery wartościowe - - - -

- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - - -

- udzielone pożyczki - - - -

- inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg rodzaju) - - - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe, razem 201 - - 483

NOTA 4.2.a. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 
01.01.2006 r.-30.06.2006 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie Udziały lub 
akcje

Dłużne pa-
piery war-
tościo-we

Inne papiery 
wartościo-

we

Udzielone 
pożyczki

Inne długo-
terminowe 

aktywa 
fi nansowe

Długotermi-
nowe akty-
wa fi nanso-

we razem

a) stan na początek okresu - - - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) 262 - - - - 262

– wynikające z połączenia Spółek 247 - - - - 247

– zakup udziałów IT Commerce Sp. z o.o. 15 15

c) zmniejszenia (z tytułu) 61 - - - - 61

–  wynikające z połączenia spółek (odpis 
aktualizujący) 61 - - - - 61

d) stan na koniec okresu 201 - - - - 201
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NOTA 4.2.b. Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 
28.10.2004 r.-31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu długoterminowych aktywów fi nansowych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można 
zaprezentować zmian ich wartości.

NOTA 4.2.c.  Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych) w Spółce NTT System S.A. za okres 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu długoterminowych aktywów fi nansowych w prezentowanym okresie, w związku z czym nie można 
zaprezentować zmian ich wartości.

NOTA 4.2.d.  Zmiana stanu długoterminowych aktywów fi nansowych (wg grup rodzajowych w Spółce NTT System Sp. z o.o. za okres 
01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (według grup rodzajowych)

Wyszczególnienie Udziały 
lub akcje

Dłużne 
papiery 

wartościowe

Inne 
papiery 

wartościowe

Udzielone 
pożyczki

Inne długo-
terminowe 

aktywa 
fi nansowe

Długotermi-
nowe akty-
wa fi nanso-

we razem

a) stan na początek okresu 483 - - - - 483

b) zwiększenia (z tytułu) - - - - - -

– przeszacowania z tytułu przeliczenia war-
tości udziałów w walucie obcej wg kursu 
na dzień bilansowy (dotyczy Spółki TAIR 
Nowe Systemy Technologiczne z siedzibą 
w Mińsku)

- - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - - - - -

– odpis aktualizujący wartość udziałów 
w Spółce NTT Transport Sp. z o.o. - - - - - -

– odpis aktualizujący wartość udziałów 
w Spółce UAB NTT System Baltija - - - - - -

d) stan na koniec okresu 483 - - - - 483

Spółka NTT System Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2005 roku zakupiła przedsiębiorstwo, w którego skład wchodziły między innymi udziały 
w Spółce WebTradeCenter Sp. z o.o. Udziały te ze względu na słabą kondycję Spółki zostały wycenione na symboliczną złotówkę i w całości zostały 
objęte odpisem aktualizującym.
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NOTA 4.3.a. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

lp.

a b c d e f g h i j k l

nazwa 
(fi rma) 

jednostki, 
ze wska-
za-niem 

formy 
prawnej

siedziba

przed-
miot 

przed-
siębior-

stwa

charakter 
powiązania 
(jednostka 

zależna, 
jednostka 

współzależ-
na, jednost-

ka stowa-
rzyszona, 

z wyszcze-
gólnieniem 
powiązań 

bezpośred-
nich i po-
średnich)

zastosowa-
na metoda 
konsolida-
cji / wyce-

na metodą 
praw 

własności, 
bądź wska-

zanie, że 
jednostka 
nie pod-
lega kon-
solidacji / 
wycenie 
metodą 

praw 
własności

data 
objęcia 

kontroli / 
współko-

ntroli / 
uzyskania 

znaczą-
cego 

wpływu

wartość 
udziałów 
/ akcji we-
dług ceny 

nabycia

korekty 
aktuali-
zujące 

wartość 
(razem)

wartość 
bilan-
sowa 

udziałów 
/ akcji

procent 
posiada-

nego 
kapitału 
zakłado-

wego

udział 
w ogólnej 

liczbie 
głosów 
na wal-

nym zgro-
madzeniu

wskazanie, 
innej niż 

określona 
pod lit. 
j) lub k), 

podstawy 
kontroli 
/ współ-

kontroli / 
znaczącego 

wpływu

1.

NTT 
Trans-

port Sp. 
z o.o.

Warsza-
wa

Usługi 
transpor-

towe
Zależna

Nie 
podlega 
konsoli-

dacji

24 
listopada 

1998
163 - 57 106 100 % 100 % brak

2.

NTT 
System 
Montaż 

Sp. z o.o.

Warsza-
wa

Dzia-
łalność 
handlo-

wa

Zależna

Nie 
podlega 
konsoli-

dacji

06 
stycznia 

2006
50 0 50 100 % 100 % brak

3.
UAB NTT 
System 
Baltija

Wilno

Dzia-
łalność 
handlo-

wa

Stowarzy-
szona

Nie 
podlega 
konsoli-

dacji

19 
listopada 

2004
3 -3 0 25 % 25 % brak

4.

Web 
Trade 

Center 
Sp. z o.o.

Bielsko- 
Biała

Dzia-
łalność 

w zakre-
sie opro-
gramo-
wania

Zależna

Nie 
podlega 
konsoli-

dacji

16
lutego 
2005

1 1 0 100 % 100 % brak

5.

IT 
Comm-
erce Sp. 

z o.o.

Warsza-
wa

Repro-
dukcja 
kom-
pute-

rowych 
nośni-

ków in-
formacji

Zależna

Nie 
podlega 
konsoli-

dacji

24 
kwietnia 

2006
15 0 15 75 % 75 % brak
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd.

lp.

a m n o

nazwa jednostki

- kapitał własny
zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania jed-
nostki, w tym:

należności jednostki, 
w tym:

- kapitał 
zakłado-

wy

- należne 
wpłaty 

na kapitał 
zakładowy 
(wielkość 
ujemna)

- kapitał 
zapasowy

- pozostały kapitał własny, w tym:

kapitał 
rezerwo-

wy, w tym 
z przeli-
cze-nia

zysk 
(strata) 

z lat ubie-
głych

zysk (stra-
ta) netto

- zobo-
wiązania 
długoter-
minowe

-zobo-
wiązania 

krótkoter-
minowe

- należ-
ności 

długoter-
minowe

- należno-
ści krót-
kotermi-

nowe

1. NTT Transport Sp. 
z o.o. *) 163 - 41 50 -99 1 - 34 - 89

2. NTT System 
Montaż Sp. z o.o. 50 - - - - 21 - 0 - 0

3. UAB NTT System 
Baltija *) i **) 11 - - - -1 -40 59 48 - 41

4. Web Trade Center 
Sp. z o.o. *) 3 258 - - - - 2 127 - 1 032 - 28 - 26

5. IT Comm-erce Sp. 
z o.o. 150 - - - - 101 -38 - 89 - 79

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – cd.

Lp.

a p r s t

nazwa jednostki aktywa jednostki, 
razem

przychody ze 
sprzedaży

nieopłacona przez 
emitenta wartość 

udziałów / akcji 
w jednostce

otrzymane lub 
należne dywidendy 

od jednostki 
za ostatni rok 

obrotowy

1. NTT Transport Sp. z o.o. 193 639 0 0

2. NTT System Montaż Sp. z o.o. 71 29 0 0

3. UAB NTT System Baltija *) 77 83 0 0

4. Web Trade Center Sp. z o.o. 126 brak działalności 
w 2005 r. 0 0

5. IT Commerce Sp. z o.o. 84 219 0 0

*) Ze względu na fakt, iż Spółki nie sporządzały sprawozdań fi nansowych na 30.06.2006 r., zaprezentowano dane fi nansowe na 31.12.2005 r. 
**) Kwoty wyrażone w litach litewskich przeliczono po kursie obowiązującym na dzień bilansowy (1 LTL = 1,1179 PLN).

Spółka NTT System S.A. stała się jednostką dominującą w stosunku do Web Trade Center Sp. z o.o., UAB NTT System Baltija, NTT Transport Sp. z o.o. 
w momencie połączenia z NTT System Sp. z o.o.

NOTA 4.3.b. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień 31.12.2005 r.

NOTA 4.3.c. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych na dzień 30.06.2005 r.

NOTA 4.4.a. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r.

Spółka NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. była w posiadaniu udziałów w spółdzielni RSM Osiedle Młodych w Warszawie, których wartość wy-
nosiła 30 tys. PLN. Spółka weszła w ich posiadanie w wyniku połączenia z NTT System Sp. z o.o.

NOTA 4.4.b. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach na dzień 31.12.2005 r. 
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NOTA 4.4.c. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu udziałów lub akcji w pozostałych jednostkach na dzień 30.06.2005 r. 

NOTA 4.4.d. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

Spółka NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r. była w posiadaniu udziałów w spółdzielni RSM Osiedle Młodych w Warszawie, których wartość 
wynosiła 30 tys. PLN. 

NOTA 4.5. Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa fi nansowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 
30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej 201 - - 193

b) w walutach obcych - - - 290

– w walucie (USD) - - - 96

– w walucie (LTL) - - - 3

– po przeliczeniu na zł - - - 290

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
fi nansowe, razem 201 - - 483

NOTA 4.6.  Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa fi nansowe (wg zbywalności) w Spółce NTT System S.A. na dni 
30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE WEDŁUG ZBYWALNOŚCI

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) - - - -

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagieł-
dowych (wartość bilansowa) - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulo-
wanym (wartość bilansowa) 201 - - 483

a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 201 - - 483

– korekty aktualizujące wartość (za okres) 61 - - -

– wartość na początek okresu 0 - - 602

– wartość według cen nabycia w tym: 262 - - 483

– korekta ceny nabycia z tytułu przeliczenia udziałów w walucie 
na dzień bilansowy - - - 135

b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

c) inne (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -
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PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE WEDŁUG ZBYWALNOŚCI

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - - -

a) udziały i akcje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

c) inne (wartość bilansowa): - - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) - - - -

– wartość na początek okresu - - - -

– wartość według cen nabycia - - - -

Wartość według cen nabycia, razem, w tym 262 - - 483

-  korekta ceny nabycia z tytułu przeliczenia udziałów 
w walucie na dzień bilansowy - - - 135

Wartość na początek okresu, razem 0 - - 602

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 61 - - -

Wartość bilansowa, razem 201 - - 483

NOTA 5. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-
30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-
30.06.2005 r.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PO-
DATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: - - - 380

a) odniesionych na wynik fi nansowy - - - 380

b) odniesionych na kapitał własny - - - -

c) odniesionych na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

2. Zwiększenia w wyniku połączenia 553 - - -

– odpis aktualizujący wartość należności 134 - - -

– aktywo wynikające z wprowadzonego błędu podstawowego 
zmniejszającego podstawę opodatkowania 120 - - -

– odpis aktualizujący wartość zapasów 127 - - -

– rezerwa na koszty okresu naliczone w okresie następnym 68 - - -

– rezerwa na świadczenie pracownicze 17 - - -

– niewypłacone wynagrodzenia 43 - - -

– odpis aktualizujący wartość fi nansowego majątku trwałego 26 - - -

– różnice kursowe 18 - - -



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 181

Część III – Dokument Rejestracyjny

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PO-
DATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

3. Zwiększenia 281 - - -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 33 - - -

– różnice kursowe 33 - - -

– aktywo wynikające z wprowadzonego błędu podstawowego 
zmniejszającego podstawę opodatkowania - - - -

– odpis aktualizujący wartość zapasów - - - -

– rezerwa na koszty okresu naliczone w okresie następnym - - - -

– rezerwa na świadczenie pracownicze - - - -

– niewypłacone wynagrodzenia - - - -

– odpis aktualizujący wartość fi nansowego majątku trwałego - - - -

– inne - - - -

b) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku ze stratą po-
datkową (z tytułu) 248 - - -

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 
(z tytułu) - - - -

e) odniesiona na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

4. Zmniejszenia 37 - - -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi (z tytułu) 37 - - -

– odpis aktualizujący wartość zapasów 19 - - -

– rezerwa na koszty okresu naliczone w okresie następnym 6 - - -

– niewypłacone wynagrodzenia 12 - - -

b) odniesione na wynik fi nansowy okresu w związku ze stratą po-
datkową (z tytułu) - - - -

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

d)  odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową 
(z tytułu) - - - -

e) odniesiona na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

5. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowe-
go na koniec okresu, w tym: 797 - - 380

a) odniesionych na wynik fi nansowy 244 - - 380

b) odniesionych na kapitał własny - - - -

c) odniesionych na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy 553 - - -
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NOTA 6.  Zapasy w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 
30.06.2005 r.

ZAPASY 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) materiały - - - -

b) półprodukty i produkty w toku - - - -

c) produkty gotowe 2 228 - - 1 933

d) towary 39 092 - - 26 714

e) zaliczki na dostawy - - - -

Zapasy, razem 41 320 - - 28 647

NOTA 7.1.  Należności krótkoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) od jednostek powiązanych 128 - - 54

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 128 - - 54

 - do 12 miesięcy 128 - - 54

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

 - inne - - - -

 - dochodzone na drodze sądowej - - - -

b) należności od pozostałych jednostek 38 276 4 848 289 27 139

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35 026 4 847 289 25 879

 - do 12 miesięcy 35 026 4 847 289 25 879

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

 -  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdro-
wotnych oraz innych świadczeń 2 458 1 1 36

 - inne 792 - - 1 224

 - dochodzone na drodze sądowej - - - -

Należności krótkoterminowe netto, razem 38 404 4 848 289 27 193

c) odpisy aktualizujące wartość należności 2 375 - - 1 517

Należności krótkoterminowe brutto, razem 40 779 4 848 289 28 710
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NOTA 7.2. Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 128 - - 53

- od jednostek zależnych 25 - - -

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych 103 - - 53

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

b) inne, w tym: - - - -

- od jednostek zależnych - - - -

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych - - - -

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - - -

- od jednostek zależnych - - - -

- od jednostek współzależnych - - - -

- od jednostek stowarzyszonych - - - -

- od znaczącego inwestora - - - -

- od jednostki dominującej - - - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych net-
to, razem 128 - - 53

d) odpisy aktualizujące wartość należności - - - -

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brut-
to, razem 128 - - 53

NOTA 7.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych w Spółce NTT System S.A. w okresach 
01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okre-
sie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Stan na początek okresu - - - 2 080

a) zwiększenia (z tytułu) 2 375 - - -

– w wyniku połączenia 2 375 - - -

b) zmniejszenia (z tytułu) - - - 563

– wykorzystania - - - 28

 – rozwiązania - - - 535

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu 2 375 - - 1 517
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NOTA 7.4. Należności krótkoterminowe brutto (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA)

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej 37 982 4 848 289 27 616

b) w walutach obcych 2 797 - - 1 094

– w walucie (USD) 843 - - 327

– w walucie (EUR) 28 - - 15

– po przeliczeniu na zł 2 797 - - 1 094

Należności krótkoterminowe razem 40 779 4 848 289 28 710

NOTA 7.5.  Należności z tytułu dostaw i usług (brutto) – (okres spłaty) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – 
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) do 1 miesiąca 8 212 4 326 288 17 262

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - - - -

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - - -

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - - -

e) powyżej 1 roku - - - -

f) należności przeterminowane 27 680 521 - 8 788

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 35 892 4 847 288 26 050

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 738 - - 117

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 35 154 4 847 288 25 933

Należności związane z normalnym tokiem działalności stanowią należności w przedziale do 3 miesięcy.

NOTA 7.6.  Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (Brutto) – z podziałem na należności niespłacone (z podziałem 
na okresy) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dzień 30.06.2005 r.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWA-
NE (BRUTTO) – Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE 
W OKRESIE

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) do 1 miesiąca 25 650 - - 5 333

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - - - 560

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 680 521 - 355

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 143 - - 412

e) powyżej 1 roku 207 - - 2 128

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane razem 
(brutto) 27 680 521 - 8 788

g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 738 - - 117

Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, razem 
(netto) 26 942 521 - 8 671
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NOTA 7.7. Łączna wartość należności (długo- i krótkoterminowych) z wyszczególnieniem należności spornych i przeterminowanych 
wraz z kwotami utworzonych na nie odpisów aktualizujących w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

Dzień bilansowy 30 czerwca 2006 r. w NTT System S.A.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynosiły 1 637 tys. zł i w całości były objęte 
odpisem aktualizującym, natomiast należności przeterminowane wynosiły 27 680 tys. zł i były objęte odpisem aktualizującym w wartości 738 tys. 
zł. Pozostała ich część nie została objęta odpisem aktualizującym ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące na to, że należności te 
zostaną spłacone.

Dzień bilansowy 31 grudnia 2005 r. w NTT System S.A.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto nie występowały, natomiast należności prze-
terminowane wynosiły 521 tys. zł i nie były objęte odpisem aktualizującym ich wartość ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące 
na to, że należności te zostaną spłacone.

Dzień bilansowy 30 czerwca 2005 r. w NTT System S.A.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto i należności przeterminowane nie występowały.

Dzień bilansowy 30 czerwca 2005 r. NTT System Sp. z o.o.
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należności sporne brutto wynosiły 1 400 tys. zł i w całości były objęte odpisem 
aktualizującym, natomiast należności przeterminowane wynosiły 8 788 tys. zł i były objęte odpisem aktualizującym w wartości 117 tys. zł. Pozostała ich 
część nie została objęta odpisem aktualizującym ze względu na fakt, iż występowały przesłanki wskazujące na to, że należności te zostaną spłacone.

NOTA 8.1.  Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz 
w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w jednostkach zależnych - - - -

b) w jednostkach współzależnych - - - -

c) w jednostkach stowarzyszonych 77 - - -

- udziały lub akcje 77 - - -

d) w znaczącym inwestorze - - - -

e) w jednostce dominującej - - - -

f) w pozostałych jednostkach - - - -

g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 014 10 245 3 171

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 548 10 245 205

 - inne środki pieniężne 7 466 - - 2 966

 - inne aktywa pieniężne - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe, razem 9 091 10 245 3 171

NOTA 8.2.  Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 
30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA)

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej - - - -

b) w walutach obcych 77 - - -

– w walucie (USD) 25 - - -

– po przeliczeniu na zł 77 - - -

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
fi nansowe, razem 77 - - -



186  • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część III – Dokument Rejestracyjny

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe stanowiły przeznaczone do zbycia udziały w spółce TAIR Nowyje Technologiczeskije Systemy, stanowią-
ce aktywa przejętej spółki NTT System Sp. z o.o. Zgodę na zbycie wyżej wymienionych udziałów wyraziła Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą 
2/24/10/2006 z dnia 14 października 2006 r.

NOTA 8.3. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa fi nansowe (wg zbywalności) w Spółce NTT System S.A. na dni 
30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE WEDŁUG ZBYWALNOŚCI

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość 
bilansowa) - - - -

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagieł-
dowych (wartość bilansowa) - - - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulo-
wanym (wartość bilansowa) 77 - - -

a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 77 - - -

– korekty aktualizujące wartość (za okres) 75 - - -

– wartość na początek okresu 152 - - -

– wartość według cen nabycia, w tym: 152 - - -

b) obligacje (wartość bilansowa): - - - -

c) inne (wartość bilansowa): - - - -

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - - -

Wartość według cen nabycia, razem, w tym 152 - - -

– korekta ceny nabycia z tytułu przeliczenia udziałów 
w walucie na dzień bilansowy - - - -

Wartość na początek okresu, razem 152 - - -

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 75 - - -

Wartość bilansowa, razem 77 - - -

NOTA 8.4.  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej 8 230 10 245 3 169

b) w walutach obcych 784 - - 2

– w walucie (według walut) 194 - - 0

– po przeliczeniu na zł 784 - - 2

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 9 014 10 245 3 171



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 187

Część III – Dokument Rejestracyjny

NOTA 9.  Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz 
w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 619 - - 186

- ubezpieczenia majątkowe i osobowe 116 - - 124

- usługi serwisowe i transportowe 26 - - 44

- opłata za użytkowanie wieczyste 16 - - 18

- koszty związane z emisją akcji 30 - - -

- rozliczenie magazynu 431 - - -

- prenumerata czasopism i publikacji - - - -

- koszty transportu rozliczane w czasie - - - -

- inne - - - -

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 005 - - 381

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 624 - - 567

NOTA 10. Kapitał zakładowy w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r.

Akcje serii „A” są uprzywilejowane co do głosu i dywidendy. Każda z tych akcji daje prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz przyznania 
dywidendy, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywile-
jowanych.
Akcje serii „B” zostały objęte w wyniku połączenia, które przebiegało w następujący sposób:
W dniu 24 kwietnia 2006 roku została podjęta Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. (spółki przejmującej) 
w sprawie połączenia ze spółką NTT System Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną (Akt notarialny Rep A1892/2006). Stosownie do powyższej uchwały 
połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie ca-
łego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału 
akcyjnego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określo-
nych w Planie Połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r.
Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12 650 szt. akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał akcyjny NTT 
System S.A. został podwyższony o kwotę 66 014 025 zł w drodze emisji 44 009 350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda.
W dniu 08.06.2006 roku Sąd Rejestrowy dokonał zatwierdzenia wyżej opisanego połączenia.

Struktura kapitału zakładowego na dzień 30.06.2006 r. jest następująca:

Wartość 
nominalna 

jednej 
akcji (w PLN)

Seria/ 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
ogranicze-

nia praw 
do akcji

Liczba akcji 
(w szt.)

Wartość 
serii/ emisji 

wg wartości 
nominalnej 

(w PLN)

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo 
do dywiden-
dy (od daty)

1,5 Seria A
Imienne 

uprzywilejo-
wane

- 347.900 521.850 Wkład pie-
niężny 28.10.2004 28.10.2004

1,5 Seria B
Imienne 

nieuprzywi-
lejowane

- 44.009.350 66.014.025
Objęty w wy-
niku połącze-

nia Spółek
08.06.2006 01.01.2006

Liczba akcji, razem 44.357.250

Kapitał zakładowy, razem 66.535.875
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Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz  Liczba akcji Wartość kapitału (w PLN) Udział w kapitale i procent 
głosów na WZA

Andrzej Kurek 13 234 500 19 851 750,00 29,8362%

Tadeusz Kurek 13 234 500 19 851 750,00 29,8362%

Davinder Singh Loomba 13 234 500 19 851 750,00 29,8362%

Małgorzata Przepiórzyńska 4 577 250 6 865 875,00 10,3191%

Jacek Kozubowski 76 500 114 750,00 0,1723%

Razem 44 357 250 66 535 875,00 100%

Przed dniem opublikowania niniejszego dokumentu, w dniu 12.09.2006 r., zgodnie z uchwałą 2/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy podjęło decyzję polegającą na zmianie statusu akcji serii A z imiennych uprzywilejowanych na zwykłe nieuprzywilejowane.

Również przed dniem opublikowania niniejszego dokumentu jeden z akcjonariuszy sprzedał część swoich udziałów, w związku z tym od dnia 
15.09.2006 r. struktura własności kapitału podstawowego jest następująca:

Struktura własności kapitału podstawowego

Akcjonariusz  Liczba akcji Wartość kapitału (w PLN) Udział w kapitale i procent 
głosów na WZA

Tadeusz Kurek 13 234 500 19 851 750,00 29,8362%

Davinder Singh Loomba 13 234 500 19 851 750,00 29,8362%

Andrzej Kurek 12 347 355 18 521 032,50 27,8362%

Małgorzata Przepiórzyńska 4 577 250 6 865 875,00 10,3191%

Skyline Investment S.A. 887 145 1 330 717,50 2,0000%

Jacek Kozubowski 76 500 114 750,00 0,1723%

Razem 44 357 250 66 535 875,00 100%

NOTA 11.  Kapitał zapasowy w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System 
Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

KAPITAŁ ZAPASOWY 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej - - - -

b) utworzony ustawowo - - - -

c)  utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość – uchwałą wspólników - - - 22 042

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - - -

e) inny (wg rodzaju) - - - -

Kapitał zapasowy, razem - - - 22 042
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NOTA 12.  Kapitał z aktualizacji wyceny w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych - - - 19

b)  z tytułu zysków/strat z wyceny na dzień bilansowy udziałów 
w walucie obcej - - - 135

c) z tytułu podatku odroczonego - - - -

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - - -

e) inny (wg rodzaju) - - - -

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem - - - 154

NOTA 13.1.  Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.
-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.04.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 
01.01.2005r.-30.06.2005 r.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: - - - 357

a) odniesionej na wynik fi nansowy - - - 357

b) odniesionej na kapitał własny - - - -

c) odniesionej na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -

2. Zwiększenia w wyniku połączenia 360 - - -

– bonusu otrzymanego przez Spółkę za dokonany obrót 55 - - -

– wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych 30 - - -

– wyceny do wartości godziwej nieruchomości w Bielsku-Białej 271 - -

– różnicy pomiędzy amortyzacją a ratami leasingu 4 - -

2. Zwiększenia 201 - - -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 
przejściowych z tytułu: 201 - - -

– bonusu otrzymanego przez Spółkę za dokonany obrót 201 - - -

– wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych - - - -

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

c) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -

3. Zmniejszenia 15 - - -

a) odniesione na wynik fi nansowy okresu z tytułu odwrócenia 
dodatnich różnic przejściowych z tytułu: 15 - - -

– wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych 14 - - -

– różnicy pomiędzy amortyzacją a ratami leasingu 1

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) - - - -

c) odniesione na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy w związ-
ku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - - -
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ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO 
PODATKU DOCHODOWEGO

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na koniec okresu razem 546 - - 357

a) odniesionej na wynik fi nansowy 186 - - 357

b) odniesionej na kapitał własny - - - -

c) odniesionej na wartość fi rmy lub ujemną wartość fi rmy 360 - - -

Wszystkie tytuły będące podstawą do rezerwy na podatek odroczony powstały z powodu zaistnienia różnic przejściowych.
Wszystkie zmniejszenia rezerwy na podatek odroczony związane są z wykorzystaniem rezerwy.
Wszystkie różnice przejściowe wygasają w ciągu 1 roku od dnia bilansowego, z wyjątkiem różnicy wynikającej z wyceny nieruchomości.

Nota 13.2.  Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) w Spółce NTT System S.A. 
w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) stan na początek okresu - - - -

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze - - - -

b) zwiększenia (z tytułu) 89 - - -

 - w związku z połączeniem, a w tym: 89 - - -

 - utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne 35 - - -

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze 54 -

c) wykorzystanie (z tytułu) - - - -

d) rozwiązanie (z tytułu) - - - -

 - rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze - - - -

e) stan na koniec okresu 89 - - -

 - rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze 54 - - -

 - rezerwa na odprawy emerytalne 35 - - -

NOTA 13.3.  Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-
30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 
01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW 
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) stan na początek okresu (z tytułu przyszłych zobowiązań) - - - 1 907

b) zwiększenia (w tym) 2 604 - - 763

 - w wyniku połączenia 2 054 - - -

c) wykorzystanie 492 - - -

d) rozwiązanie 30 - - 1 907

e) stan na koniec okresu 2 082 - - 763
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NOTA 14.1. Zobowiązania długoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) wobec jednostek zależnych - - - -

b) wobec jednostek współzależnych - - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - - - -

d) wobec znaczącego inwestora - - - -

e) wobec jednostki dominującej - - - -

f) wobec pozostałych jednostek - - - -

 - kredyty i pożyczki - - - -

 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -

 - inne zobowiązania fi nansowe, w tym: - - - -

 - umowy leasingu fi nansowego 106 - - -

 - inne (wg rodzaju) - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 106 - - -

NOTA 14.2.  Zobowiązania długoterminowe (okres spłaty) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., 
oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD 
DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) powyżej 1 roku do 3 lat 106 - - -

b) powyżej 3 do 5 lat - - - -

c) powyżej 5 lat - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 106 - - -

Nota 14.3.  Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA)  

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej 106 - - -

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - - -

– w walucie (EUR) - - - -

– po przeliczeniu na zł - - - -

Zobowiązania długoterminowe, razem 106 - - -
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NOTA 15.1.  Zobowiązania krótkoterminowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce 
NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) wobec jednostek zależnych 115 - - 74

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 115 - - 74

 - do 12 miesięcy 115 - - 74

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

b) wobec jednostek współzależnych - - - -

c) wobec jednostek stowarzyszonych - - - 66

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - - 66

 - do 12 miesięcy - - - 66

 - powyżej 12 miesięcy - - - -

d) wobec znaczącego inwestora - - - -

e) wobec jednostki dominującej - - - -

f) wobec pozostałych jednostek 61 983 4 326 - 43 582

 - kredyty i pożyczki, w tym: 20 405 - - 20 895

 - długoterminowe w okresie spłaty - - - -

 - inne zobowiązania fi nansowe 76 - - -

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 280 4 325 - 21 765

 - do 12 miesięcy 39 280 4 325 - 21 765

 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 694 1 1 889

 - z tytułu wynagrodzeń 154 - - 33

 - inne (wg rodzaju) 374 - - -

g) fundusze specjalne (wg tytułów) 146 - - 182

 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 146 - - 182

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 62 244 4 326 1 43 904

NOTA 15.2.  Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) w walucie polskiej 45 908 4 326 1 31 553

b) w walutach obcych 16 442 - - 12 351

– w walucie (USD) 3 964 - - 3 441

– po przeliczeniu na zł 12 616 - - 11 339

– w walucie (EUR) 947 - - 244

– po przeliczeniu na zł 3 826 - - 1 012

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 62 350 4 326 1 43 904
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NOTA 15.3.a. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

Nazwa 
(fi rma) 

jednostki,

ze wskaza-
niem formy 

prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / po-
życzki wg umowy

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty Warunki 
oprocen-
towania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN 
(w tys.)

USD 
(w tys.)

PLN 
(w tys.)

USD 
(w tys.)

Bank 
Handlowy 
w Warsza-

wie S.A.

Warszawa 1 900 - 1 900 - WIBOR T/N 
+ marża 
banku

23.11.2006 1) hipoteka kaucyjna na 2.850 tys. zł na nierucho-
mości

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 2.280 tys. zł

5 000 - 5.000 - WIBOR T/N 
+ marża 
banku

24.11.2006 1) hipoteka zwykła w kwocie 5.000 tys. zł oraz hi-
poteka kaucyjna do kwoty 1.250 tys. zł wraz z ce-
sją praw z polisy ubezpieczeniowej

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie 
więcej niż 6.000 tys. zł)

4 000 - 11 - WIBOR T/N 
+ marża 
banku

01.02.2007 1) przeniesienie własności zapasów w kwocie 
8.000 tys.

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji (nie 
więcej niż 4.800 tys. zł)

- 500 261 82 LIBOR 1W 
+ marża 
banku

01.02.2007 1) cesja wierzytelności na kwotę 2.860 tys. zł

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 600 tys. USD

Raiff eisen 
Bank Polska 

S.A.

Warszawa 4 500 - 1 291 - WIBOR 1W 
+ marża 
banku

 31.05.2007 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) hipoteka kaucyjna na 2.700 tys. zł na nierucho-
mości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania 
zobowiązań kredytobiorcy wobec banku w cię-
żar rachunku bieżącego kredytobiorcy

Pekao S.A. Warszawa 5 000 - 3 883 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

28.02.2007 1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 15.000 tys. zł

2) wierzytelności w kwocie przedstawionej ban-
kowi do wykupu w ramach przyznanego limitu

12 100 - 8 058 - WIBOR 1M 
+ marża 
banku

28.09.2007 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania 
zobowiązań kredytobiorcy wobec banku w cię-
żar rachunku bieżącego kredytobiorcy

3) przewłaszczenie towarów w wysokości 10.000 
tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 18.150 tys. zł

Na saldo zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek składa się również obciążenie spółki z tytułu kosztów obsługi rachunków 
bankowych, na których nie było środków pieniężnych w kwocie 1 tys. zł.

NOTA 15.3.b. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System S.A. na dzień 31.12.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r.

NOTA 15.3.c. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2005 r.

Spółka NTT System S.A. nie była w posiadaniu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2005 r.
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NOTA 15.3.d. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Nazwa 
(fi rma) 

jednostki,

ze wskaza-
niem formy 

prawnej

Siedziba

Kwota kredytu / po-
życzki wg umowy

Kwota kredytu / 
pożyczki pozostała 

do spłaty Warunki 
oprocento-

wania

Termin 
spłaty Zabezpieczenia

PLN USD PLN USD

Bank 
Handlowy 
w Warsza-

wie S.A.

Warszawa 500 1 462 430 LIBOR 1W 
+ marża 
banku

16.02.2006 Pozostałe

1) cesja wierzytelności na kwotę 2.860 tys. zł

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 600 tys. USD

Bank 
Handlowy 
w Warsza-

wie S.A.

Warszawa 5 000 18 WIBOR T/N 
+ marża 
banku

08.03.2006 1) przewłaszczenie towarów w wysokości 8.000 tys. 
zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 6.000 tys. zł

Raiff eisen 
Bank Polska 

S.A.

Warszawa 4 500 3 754 WIBOR 1W 
+ marża 
banku

31.05.2006 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) hipoteka kaucyjna na 2.700 tys. zł na nierucho-
mości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenio-
wej

3) pełnomocnictwo dla Banku do regulowania 
zobowiązań kredytobiorcy wobec banku w cię-
żar rachunku bieżącego kredytobiorcy

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 6.750 tys. zł

Bank Han-
dlowy S.A 
w Warsza-

wie,

Warszawa 5 000 5 000 WIBOR 1M 
+ marża 
banku

25.11.2005 1) hipoteka zwykła w kwocie 5.000 tys. zł oraz hi-
poteka kaucyjna do kwoty 1.250 tys. zł wraz z ce-
sją praw z polisy ubezpieczeniowej

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 6.000 tys. zł)

Bank Han-
dlowy S.A. 
w Warsza-

wie

Warszawa 1 900 1 900 WIBOR 1M 
+ marża 
banku

24.11.2005 1) hipoteka kaucyjna na 2.850 tys. zł na nierucho-
mości

2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 2.280 tys. zł

Bank Polska 
Kasa Opieki 

S.A.

Warszawa 10 100 8 763 WIBOR 1M 
+ marża 
banku

28.02.2006 1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

2) przewłaszczenie z datą pewną zapasów ma-
gazynowych o wartości 8 000 tys. zł wraz z cesją 
z polisy ubezpieczeniowej

3) pełnomocnictwo dla Banku do potrącenia 
kwoty nie spłaconego kredytu z rachunku bie-
żącego

4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwo-
ty 15.150 tys. zł

NOTA 16.  Inne rozliczenia międzyokresowe w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce 
NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - - - -

 - długoterminowe (wg tytułów) - - - -

 - krótkoterminowe (wg tytułów) - - - -
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INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - - -

 - długoterminowe (wg tytułów) - - - -

 - krótkoterminowe (wg tytułów) - - - -

-  zarachowane należności dotyczące towaru wydanego w roku 
następnym - - - -

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - - -

NOTA 17.  Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną 
akcję w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 
30.06.2005 r.

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ 
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Wartość księgowa (w tys. zł) 66 659 532 533 21 932

Liczba akcji (w szt.) 44 357 250 347 900 347 900 -

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,50 1,53 1,53 -

Rozwodniona liczba akcji 54 400 000 347 900 347 900 -

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,23 1,53 1,53 -

1) Dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję ze względu 
na formę prawną nie zostały zaprezentowane w stosunku do NTT System Sp. z o.o.

2) Wartość księgowa na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia kapitałów własnych przez liczbę akcji zarejestrowanych do dnia 
bilansowego. 

Na dzień 30.06.2006 r. kapitał zakładowy Spółki NTT System S.A. dzielił się na 44 357 250 sztuk zarejestrowanych akcji, w związku z tym:

66.659 tys. zł./ 44 357 250 szt. akcji = 1,50

3) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję została ustalona w wyniku podzielenia kapitałów własnych przez przewidywaną liczbę 
akcji, które będą mogły uczestniczyć w dywidendzie za dany okres.

Zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.10.2006 r. ustalono, iż kapitał podstawowy zostanie podwyższony 
o akcje serii „C” w drodze oferty publicznej o nie więcej niż 11.042.750 akcji, które to akcje będą mogły uczestniczyć w dywidendzie od dnia 
1 stycznia 2006 r.

W związku z powyższym liczba akcji przyjęta do wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej na dzień 30.06.2006 r. wynosi:

 44 357 250 szt. akcji zarejestrowanych
 11 042 750 szt. akcji potencjalnych
 54 400 000 szt. akcji

66.659 tys. zł./ 54 400 000 szt. akcji = 1,23
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

NOTA 18.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., 
oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

Należności warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r. nie występowały.

NOTA 18.2.  Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 
30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

Zobowiązania warunkowe od jednostek powiązanych w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT 
System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r. nie występowały.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NOTA 19.1.  Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) w Spółce NTT System S.A. w okresach 
01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 
01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTU-
RA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

- sprzedaż produktów 3 564 - - 37 284

- w tym: od jednostek powiązanych 9 - - 27

- sprzedaż usług 146 - - 1 181

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 9

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 3 710 - - 38 465

- w tym: od jednostek powiązanych 9 - - 36

NOTA 19.2. Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura terytorialna) w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r. 
-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 0128.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 
01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTU-
RA TERYTORIALNA)

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) kraj 3 710 - - 37 149

 - w tym: od jednostek powiązanych 9 - - 9

- sprzedaż produktów 3 564 - - 35 970

- w tym: od jednostek powiązanych 9 - - -

- sprzedaż usług 146 - - 1 179

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 9

b) eksport - - - 1 316

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 27

- sprzedaż produktów - - - 1 314

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 27

- sprzedaż usług - - - 2

  w tym: od jednostek powiązanych - - - -

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 3 710 - - 38 465

- w tym: od jednostek powiązanych 9 - - 36
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NOTA 20.1.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa – rodzaje działalności) w Spółce NTT System S.A. 
w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System 
Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

- sprzedaż towarów 19 933 16 348 815 105 934

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 26

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 933 16 348 815 105 934

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 26

NOTA 20.2.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura terytorialna) w Spółce NTT System S.A. w okresach 
01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okre-
sie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA TERYTORIALNA)

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) kraj 19 080 16 348 815 93 723

- w tym: od jednostek powiązanych - - - -

b) eksport 853 - - 12 211

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 26

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 19 933 16 348 815 105 934

- w tym: od jednostek powiązanych - - - 26

NOTA 21.  Koszty według rodzaju w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) amortyzacja 51 - - 286

b) zużycie materiałów i energii 3 483 - - 490

c) usługi obce 357 2 1 4 195

d) podatki i opłaty 366 - - 124

e) wynagrodzenia 529 19 11 3 359

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 103 4 2 658

g) pozostałe koszty rodzajowe 618 - - 2 552

Koszty według rodzaju, razem 5 507 25 14 11 664

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych - 425 - - 31 263

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) - - - -

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) - 1 510 - - - 10 027

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -123 -25 -14 - 1 084

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 449 - - 31 816
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NOTA 22.  Inne przychody operacyjne w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) - - - 798

− na niewykorzystane urlopy pracownicze - - - -

− rozwiązane odpisy aktualizujące wartość należności - - - 535

− rozwiązane odpisy aktualizujące wartość zapasów - - - 263

b) pozostałe, w tym: 686 - - 1 852

− wycena aktywów wg wartości godziwej dotycząca zakupu 
przedsiębiorstwa (dotyczy tylko gruntu, w którego posia-
daniu było zakupione przedsiębiorstwo)

- - - -

− bonusy, usługi marketingowe zagraniczne 83 - - 1 505

− rozliczenie nadwyżek z inwentaryzacji magazynów 430 - - -

− usługi marketingu i zwrotu kosztów - - - 115

− rozliczenie rozrachunków z tytułu reklamacji 23 - - -

− różnice dotyczące wymiany towaru 2 - - -

− spisane rozrachunki - - - -

− towary otrzymane nieodpłatnie - - - 14

− otrzymane odszkodowania 2 - - 85

− sprzedaż odpadów 3 - - -

− zysk ze zbycia niefi nansowych aktywów trwałych - - - -

− dotacja - - - -

− zwrot z urzędu skarbowego dotyczący VAT - - - -

− rozwiązanie odpisów 130 -

− pozostałe 13 - - 133

Inne przychody operacyjne, razem 686 - - 2 650

NOTA 23.  Inne koszty operacyjne w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

INNE KOSZTY OPERACYJNE
NTT System 

S.A. 
30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) utworzone rezerwy (z tytułu) - - - -

− na świadczenia pracownicze - - - -

− na wydatki związane z kosztami obsługi agencji pośredni-
ctwa sprzedaży - - - -

b) pozostałe, w tym: 577 - - -

− odpisy aktualizujące wartość należności - - - -

− odpisy aktualizujące wartość zapasów - - - -

− należności spisane jako nieściągalne - - - -

− rozliczenie rozrachunków z tytułu reklamacji 8 - - -

− rozliczenie niedoborów z inwentaryzacji magazynów 557 - - -

− koszty lat poprzednich dotyczące głównie tantiem - - - -
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INNE KOSZTY OPERACYJNE
NTT System 

S.A. 
30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

− wydatki związane z zakupem przedsiębiorstwa - - - -

− straty w majątku obrotowym 12 - - 144

− koszty postępowań sądowych - - - 16

− kary, grzywny, odszkodowania - - - -

− VAT należny zapłacony na podstawie decyzji organów po-
datkowych - - - 14

− Inne - - - 23

Inne koszty operacyjne, razem 577 - - 197

NOTA 24.1.  Przychody fi nansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-
30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-
30.06.2005 r.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW 
W ZYSKACH 

NTT System 
S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) od jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− od jednostek zależnych - - - -

− od jednostek współzależnych - - - -

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

b) od pozostałych jednostek - - - -

Przychody fi nansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, 
razem - - - -

NOTA 24.2.  Przychody fi nansowe z tytułu odsetek w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-
31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) z tytułu udzielonych pożyczek - - - -

− od jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− od jednostek zależnych - - - -

− od jednostek współzależnych - - - -

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

− od pozostałych jednostek - - -

b) pozostałe odsetki 23 10 10 46

− od jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− od jednostek zależnych - - - -

− od jednostek współzależnych - - - -
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PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

− od jednostek stowarzyszonych - - - -

− od znaczącego inwestora - - - -

− od jednostki dominującej - - - -

− od pozostałych jednostek 23 10 10 46

Przychody fi nansowe z tytułu odsetek, razem 23 10 10 46

NOTA 24.3.  Inne przychody fi nansowe w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

INNE PRZYCHODY FINANSOWE
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) dodatnie różnice kursowe - - - -

− saldo różnic kursowych zrealizowanych - - - -

− saldo różnic kursowych niezrealizowanych - - - -

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - - -

c) pozostałe, w tym: 672 - - -

− z tytułu transakcji walutowych 672 - - -

− zysk ze zbycia inwestycji - - - -

Inne przychody fi nansowe, razem 672 - - -

NOTA 25.1.  Koszty fi nansowe z tytułu odsetek w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) od kredytów i pożyczek 94 - - 583

− dla jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− dla jednostek zależnych - - - -

− dla jednostek współzależnych - - - -

− dla jednostek stowarzyszonych - - - -

− dla znaczącego inwestora - - - -

− dla jednostki dominującej - - - -

− dla innych jednostek 94 - - 583

b) pozostałe odsetki 15 - - 3

− dla jednostek powiązanych, w tym: - - - -

− dla jednostek zależnych - - - -

− dla jednostek współzależnych - - - -

− dla jednostek stowarzyszonych - - - -

− dla znaczącego inwestora - - - -

− dla jednostki dominującej - - - -

− dla innych jednostek 15 - - 3

Koszty fi nansowe z tytułu odsetek, razem 109 - - 586
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NOTA 25.2.  Inne koszty fi nansowe w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

INNE KOSZTY FINANSOWE
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) ujemne różnice kursowe 361 - - 2 201

– zrealizowane 91 - - 2 201

– niezrealizowane 270 - - -

b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - - -

c) pozostałe, w tym - - - -

– koszty z tytułu transakcji walutowych - - - -

– odpis aktualizujący wartość inwestycji - - - -

Inne koszty fi nansowe, razem 361 - - 2 201

NOTA 26.1.  Podatek dochodowy bieżący w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 
28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

1. Zysk (strata) brutto 55 12 14 - 3 675

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatko-
wania podatkiem dochodowym (wg tytułów) - 1 359 - - 1 102

a) zwiększające postawę opodatkowania 438 - - 1 102

– przychody zwiększające podstawę opodatkowania (różnice 
trwałe) - - -

– koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (róż-
nice przejściowe) 432 - - 1 020

– koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (róż-
nice trwałe) 6 - - 82

b) zmniejszające podstawę opodatkowania - 1 797 - - -

– przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice 
przejściowe) - - - -

– przychody wyłączone z podstawy opodatkowania (różnice 
trwałe) - 150 - - -

– koszty podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania 
(różnice trwałe) - 225 - - -

– inne zmniejszenia dochodu podatkowego - 1 422 - - -

3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -1 304 12 14 - 2 573

4. Podatek dochodowy według stawki 19% 19% 19% 19% 19%

5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku - - - -

6.  Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji po-
datkowej okresu, w tym: - 2 3 -

– wykazany w rachunku zysków i strat - 2 3 -

– dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny - - - -

–  dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość 
fi rmy lub ujemną wartość fi rmy - - - -
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NOTA 26.2.  Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat w Spółce NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-
30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-
30.06.2005 r.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY 
W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia 
się różnic przejściowych 58 - - -

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - - - -

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej 
straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 
poprzedniego okresu

- - - -

– zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

- - - -

– inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów): - - - -

Podatek dochodowy odroczony, razem 58 0 0 0

NOTA 26.3.  Podatek dochodowy odroczony, ujęty w kapitale własnym lub w wartości fi rmy w Spółce NTT System S.A. w okresach 
01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce NTT System Sp. z o.o. w okre-
sie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO UJĘTEGO W:
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

– w kapitale własnym - - - -

– ujętego w wartości fi rmy lub ujemnej wartości fi rmy -193 - - -

NOTA 26.4.  Podatek dochodowy odroczony, dotyczący działalności zaniechanej lub wyniku na operacjach nadzwyczajnych w Spółce 
NTT System S.A. w okresach 01.01.2006 r.-30.06.2006 r., 28.10.2004 r.-31.12.2005 r., 28.10.2004 r.-30.06.2005 r. oraz Spółce 
NTT System Sp. z o.o. w okresie 01.01.2005 r.-30.06.2005 r.

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT

NTT System 
S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

– dotyczący działalności zaniechanej - - - -

– dotyczący wyniku na operacjach nadzwyczajnych - - - -

NOTA 27. Dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję 
zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zy-
sku netto danego okresu, w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r., 30.06.2005 r., oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dzień 30.06.2005 r.

ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (w tys. zł) 112 11 -

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)  5 940 247 347 900 -

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,019 0,03 -

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 156 949 347 900 -

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0067 0,03 -
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1) Dane objaśniające sposób obliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą ze wzglę-
du na formę prawną nie zostały zaprezentowane w stosunku do NTT System Sp. z o.o.

2) Zanualizowany wynik fi nansowy stanowi wynik fi nansowy osiągnięty przez jednostkę w okresie ostatnich 12 miesięcy w stosunku do daty 
bilansowej.

W przypadku Spółki NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. jej zanualizowany wynik fi nansowy wyniósł 112 tys. zł.

3) Zysk netto na jedną akcję zwykłą został ustalony w wyniku podzielenia zysku netto osiągniętego w pierwszym półroczu 2006 r. przez 
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych. 

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą:

W przypadku Spółki NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. jej wynik fi nansowy za pierwsze półrocze 2006 r. wyniósł 113 tys. zł.

Na dzień 30.06.2005 r. i 31.12.2005 r. kapitał zakładowy Spółki NTT System S.A. dzielił się na 347 900 sztuk akcji, z czego wszystkie były uprzywile-
jowane. Ponadto liczba akcji nie zmieniała się w omawianych okresach.

Na dzień 30.06.2006 r. kapitał zakładowy Spółki NTT System S.A. dzielił się na 44 357 250 sztuk akcji, a w tym 347 900 akcji imiennych uprzywilejo-
wanych serii A.

Rodzaj uprzywilejowania akcji:
c) Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypada 2 głosy.
d) Akcje serii A są uprzywilejowane co do dywidendy, w ten sposób, że na jedną akcję przypada przyznanie dywidendy, która przewyższa 

nie więcej niż o połowę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

W dniu 12.09.2006 r. zgodnie z uchwałą 2/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję polegającą na zmianie statusu 
akcji serii A z imiennych uprzywilejowanych na zwykłe nieuprzywilejowane.

W związku z tym, iż na dzień opublikowania powyższego dokumentu wszystkie akcje Spółki są nieuprzywilejowane, średnia ważona liczba akcji 
wynosi:

Akcje Okres Liczba dni Liczba akcji zwykłych w okresie Średnia ważona liczba akcji

Seria „A” 01.01.06 – 07.06.06 158 347 900 303 691

Seria „B” 08.01.06 – 30.06.06 23 44 357 250 5 636 556

181 5 940 247

Wynik fi nansowy za pierwsze półrocze 2006 r. / średnia ważona liczba akcji = 113 tys. zł / 5 940 247 szt. = 0,019 zł/ szt. 

4) Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą został ustalony w wyniku podzielenia zysku netto osiągniętego w pierwszym półroczu 
2006 r. przez sumę średnio ważonej liczby akcji zwykłych w okresie i liczbę akcji potencjalnych. 

Suma średnio ważonej liczby akcji zwykłych w okresie = 5 940 247. 
 

Zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.10.2006 r. ustalono, iż kapitał podstawowy zostanie podwyższony o ak-
cje serii „C” w drodze oferty publicznej o nie więcej niż 11.042.750 akcji, które to akcje będą mogły uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 
2006 r., a więc liczba akcji potencjalnych = 11 042 750.

Wynik fi nansowy za pierwsze półrocze 2006 r. / rozwodniona średnia ważona liczba akcji = 113 tys. zł / 16 982 997 szt. = 0,0067 zł/ szt.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

a) środki pieniężne razem (stan na początek okresu) 10 - 11 998

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 - 686

 - inne środki pieniężne - - 11 312
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STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC OKRESU
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

 - inne aktywa pieniężne - - -

b) środki pieniężne razem (stan na koniec okresu) 9 014 245 3 171

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 548 245 205

 - inne środki pieniężne 7 466 - 2 966

 - inne aktywa pieniężne - - -

Zmiana stanu środków pieniężnych 9 003 245 - 8 827

Środki pieniężne z działalności operacyjnej 18 058 -277 -14 705

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -46 - -1 294

Środki pieniężne z działalności fi nansowej -10 674 522 7 172

W pozycji inne korekty dotyczącej przepływów z działalności operacyjnej w Spółce NTT System S.A. w okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. 
zostały umieszczone następujące tytuły:
a) koszty w kwocie - 363 tys. zł stanowiące wydatki poniesione w związku z połączeniem spółek, które skorygowały wartość fi rmy
b) wartość towarów przeznaczonych w części na cele własne w kwocie - 13 tys. zł
Poszczególne pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. zostały skorygowane o wpływ 
połączenia (poprzez przejęcie) ze spółką NTT System Sp. z o.o.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

NOTA 1. Instrumenty fi nansowe

NOTA 1.1. Aktywa i zobowiązania fi nansowe – podział

Zmiana stanu aktywów fi nansowych

NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu

10 wzrost środków 
pieniężnych z tytułu 

połączenia

1 665 - - 9 091

wzrost środków 
pieniężnych 

7 339

udziały przeznaczone 
na sprzedaż 

77

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży

-  zwiększenie wartości 
posiadanych udziałów 

z tytułu połączenia *)

186 - - 201

zwiększenie wartości 
posiadanych udziałów *)

15 - -

Pożyczki udzielone i należności 
własne

- - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności

- - - - - -

*) Szczegółowy opis zmian zamieszczony jest w nocie 4.2.a, 4.3.a, 4.4.a.
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NTT System S.A. za rok obrotowy 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu - wzrost środków 

pieniężnych 10 - - 10

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży - - - - - -

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

NTT System S.A. za okres od 28.10.2005 r. do 30.06.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 0 wzrost środków 

pieniężnych 245 - - 245

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży - - - - - -

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -

NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Aktywa fi nansowe przeznaczone 
do obrotu 11 998 - -

spadek 
środków 

pieniężnych 
8 827 3 171

Aktywa fi nansowe dostępne 
do sprzedaży 483 - - - - 483

Pożyczki udzielone i należności 
własne - - - - - -

Aktywa fi nansowe utrzymywane 
do terminu wymagalności - - - - - -
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Aktywa fi nansowe według podziału przyjętego w bilansie

NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe utrzymywane 

do terminu 
wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - 171 - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - 30 - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych 77 - - -

Środki pieniężne 9 014 - - -

NTT System S.A. za rok obrotowy 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe utrzymywane 

do terminu 
wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - - - -

Środki pieniężne 10 - - -

NTT System S.A. za okres od 28.10.2004 r. do 30.06.2005 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe utrzymywane 

do terminu 
wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - - - -

Środki pieniężne 245 - - -
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NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Wyszczególnienie

Aktywa 
fi nansowe 

przeznaczone 
do obrotu

Aktywa 
fi nansowe 
dostępne 

do sprzedaży

Pożyczki 
udzielone 

i należności 
własne

Aktywa 
fi nansowe utrzymywane 

do terminu 
wymagalności

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - 453 - -

Długoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych - 30 - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
powiązanych - - - -

Krótkoterminowe aktywa fi nansowe w jednostkach 
pozostałych  - - - -

Środki pieniężne 3 171 - - -

Zmiana stanu zobowiązań fi nansowych

NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe

-

umowy kredytowe 
przejęte w ramach 
połączenia Spółek

31 079 spłata 
kredytów 10 674

20 587
umowy leasingowe 
przejęte w ramach 
połączenia Spółek

182 - -

NTT System S.A. za rok obrotowy 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe - - - - - -

NTT System S.A. za okres od 28.10.2004 r. do 30.06.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe - - - - - -
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NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Portfel Bilans 
otwarcia Zwiększenia z tytułu Zmniejszenia z tytułu Bilans 

zamknięcia

Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu - - - - - -

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe 13 722 zaciągnięcie kredytów 

i pożyczek 7 173 - - 20 895

Zobowiązania fi nansowe według podziału przyjętego w bilansie

NTT System S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Wyszczególnienie Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 106

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - 106

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 20 481

Kredyty i pożyczki - 20 405

Zobowiązania leasingowe - 76

NTT System S.A. za rok obrotowy 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Wyszczególnienie Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

NTT System S.A. za okres od 28.10.2004 r. do 30.06.2005 r.

Wyszczególnienie Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -
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NTT System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r.

Wyszczególnienie Zobowiązania fi nansowe 
przeznaczone do obrotu

Pozostałe zobowiązania 
fi nansowe

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek: - -

Kredyty i pożyczki - -

Zobowiązania leasingowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek: - 20 895

Kredyty i pożyczki - 20 895

Zobowiązania leasingowe - -

Nota 1.2.1. Aktywa i zobowiązania fi nansowe – charakterystyka

1) Aktywa fi nansowe przeznaczone do obrotu występowały w Spółce NTT System S.A. na dni 30.06.2005 r., 31.12.2005 r. i 30.06.2006 r. oraz 
w Spółce NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r. w postaci środków pieniężnych, których szczegółową charakterystykę zawierają 
noty 8.1. i 8.2. (noty objaśniające do bilansu).
Dodatkowo na dzień 30.06.2006 r. w spółce NTT System S.A. występowały aktywa fi nansowe w postaci udziałów w Spółce TAIR Nowe 
Systemy Technologiczne, przeznaczonych do sprzedaży.

Na omawiane dni bilansowe Spółki nie posiadały otwartych transakcji typu forward lub opcji, jednak w okresie od 01.01.2005 r. 
do 30.06.2005 r. Spółka NTT System Sp. z o.o. zawierała takie transakcje.

2) Aktywa fi nansowe dostępne do sprzedaży występowały w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. oraz w Spółce NTT System Sp. 
z o.o. na dzień 30.06.2005 r., w postaci udziałów, których szczegółową charakterystykę zawierają noty 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. (noty 
objaśniające do bilansu).

3) Pozostałe zobowiązania fi nansowe występowały w Spółce NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r. oraz w Spółce NTT System Sp. z o.o. 
na dzień 30.06.2005 w postaci kredytów, których szczegółową charakterystykę zawiera nota 15.3. (noty objaśniające do bilansu), oraz 
w postaci umów leasingowych, które były źródłem fi nansowania samochodu ciężarowego i naczepy o łącznej wartości 242 tys. zł. Umo-
wy te mają zakończyć się 2008 roku.

Nota 1.2.2.  Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań fi nansowych wycenianych 
w takiej wartości

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach 
transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa służy do wyceny:
• instrumentów pochodnych
• innych aktywów i zobowiązań fi nansowych przeznaczonych do obrotu
• aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży z wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest możliwe jej ustalenie, ponieważ akcje nie są notowane 

na rynku regulowanym

Wartość godziwa ustalana jest w drodze:
• wyceny instrumentu fi nansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instru-

mentami fi nansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne (aktywa przeznaczone do obrotu i sprzedaży);
• oszacowania ceny instrumentu fi nansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne (instrumenty pochodne).

Nota 1.2.3. Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży

Skutki przeszacowania wartości aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży odnoszone są do przychodów i kosz-
tów fi nansowych bieżącego okresu. Schemat ujmowania przeszacowań powyższych aktywów fi nansowych nie dotyczy przeszacowania z tytułu 
wyceny bilansowej udziałów w jednostkach zagranicznych wyrażonych w walucie obcej. W przypadku takiej wyceny jej skutki podwyższające 
wartość aktywu są odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji z tytułu przeszacowania, o którym mowa powyżej, 
pomniejsza kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, w przeciwnym przypadku 
obciążane są koszty fi nansowe.
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Nota 1.2.4. Tabela zmian w kapitale z aktualizacji wyceny

Wyszczególnienie
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Kapitał aktualizacji wyceny na początek okresu w tym - - - 154

dotyczący przeszacowania wartości środków trwałych - - - 19

dotyczący korekty wyceny udziałów posiadanych w spółce zagra-
nicznej - - - 135

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - - -

a) zwiększenie (z tytułu) - - - -

- korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej - - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

 - korekta wyceny udziałów posiadanych w spółce zagranicznej - - - -

 - przeniesienie na kapitał zapasowy - - - -

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - -

dotyczący przeszacowania wartości środków trwałych - - - -

dotyczący korekty wyceny udziałów posiadanych w spółce zagra-
nicznej - - - -

Nota 1.2.5. Opis sposobu ujmowania w księgach aktywów fi nansowych nabytych na rynku regulowanym

Aktywa fi nansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji. W omawianych okresach 
w Spółkach nie występowały takie aktywa.

Nota 1.2.6. Informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej dla poszczególnych instrumentów fi nansowych dotyczy ryzyka przepływów pieniężnych. Opis instrumentów fi nanso-
wych narażonych na to ryzyko został przedstawiony w nocie objaśniającej do bilansu nr 15.3.

Nota 1.2.7. Informacje na temat ryzyka kredytowego wynikającego z instrumentów fi nansowych

W Spółce nie występuje istotne ryzyko kredytowe.

Nota 1.3.  Informacje dotyczące aktywów fi nansowych zaliczonych do kategorii przeznaczonych do obrotu lub dostępnych 
do sprzedaży, dla których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona

Na dzień 30.06.2006 r. Spółka NTT System S.A. posiada aktywa fi nansowe zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu w postaci środków 
pieniężnych oraz udziałów przeznaczonych do sprzedaży, które wyceniono według wartości godziwej na podstawie przedwstępnej umowy sprze-
daży, dodatkowo w kategorii aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży Spółka posiada udziały w innych podmiotach.

Powyższe udziały nie zostały wyceniane według wartości godziwej ze względu na fakt, iż nie są one notowane na rynkach regulowanych, jak rów-
nież nie można było ustalić w inny sposób wartości godziwej. Dlatego ich wycena oparta jest o cenę nabycia pomniejszoną o ewentualną trwałą 
utratę wartości.

Nota 1.4. Aktywa i zobowiązania fi nansowe, których nie wycenia się według wartości godziwej

Posiadane przez Spółkę NTT System S.A. udziały w innych podmiotach nie zostały wyceniane według wartości godziwej ze względu na fakt, iż nie 
są one notowane na rynkach regulowanych, ich wartości godziwej nie można było ustalić także w inny sposób. Dlatego ich wycena oparta jest 
o cenę nabycia pomniejszoną o ewentualną trwałą utratę wartości.

Nota 1.5. Transakcje, w wyniku których aktywa fi nansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy odkupu

Nie wystąpiły.
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Nota 1.6.  Informacja na temat przekwalifi kowania aktywów fi nansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów 
fi nansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia

Nie wystąpiły.

Nota 1.7. Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów fi nansowych

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów fi nansowych dotyczą udziałów w jednostkach powiązanych, które Spółka NTT System S.A. 
objęła w wyniku połączenia z NTT System Sp. z o.o. Udziały te zostały zakwalifi kowane do aktywów fi nansowych dostępnych do sprzedaży, które 
szczegółowo opisano w notach 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. (noty objaśniające do bilansu). Dodatkowo w wyniku połączenia Spółka NTT System 
S.A. weszła w posiadanie udziałów zakwalifi kowanych do aktywów przeznaczonych do obrotu w postaci udziałów przeznaczonych na sprzedaż, 
których wartość została zaktualizowana do poziomu wartości godziwej na podstawie wstępnej umowy ich sprzedaży.

Wszystkie odpisy aktualizujące wartość powyższych udziałów zostały utworzone w Spółce NTT System Sp. z o.o. 

Nota 1.8. Przychody odsetkowe wynikające z dłużnych instrumentów fi nansowych oraz pożyczek udzielanych i należności własnych

Nie wystąpiły.

Nota 1.9. Odsetki naliczone od aktywów fi nansowych, dla których dokonano odpisów aktualizujących

Nie wystąpiły.

Nota 1.10. Koszty odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań fi nansowych

NTT System S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty 94 - - - 94

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe 94 - - - 94

Leasing - - - - -

NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty - - - - -

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe - - - - -

Leasing - - - - -
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NTT System S.A. za rok obrotowy od 28.10.2006 r. do 30.06.2005 r. 

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty - - - - -

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe - - - - -

Leasing - - - - -

NTT System Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r

Instrumenty fi nansowe Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane
Razem

Do 3 miesięcy Od 3 do 12 
miesięcy

Powyżej 12 
miesięcy

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania fi nan-
sowe, w tym:

Kredyty 583 - - - 583

- długoterminowe - - - - -

- krótkoterminowe 583 - - - 583

Leasing - - - - -

NOTA 1.11. Przyjęte cele i zasady zarządzania ryzykiem (jeżeli spółka stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń)

W Spółkach nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów fi nanso-
wych.

NOTA 1.12. Zabezpieczenie planowanych transakcji i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań

W Spółkach nie wystąpiły zabezpieczenia w rozumieniu rachunkowości zabezpieczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów fi nanso-
wych.

NOTA 1.13. Zyski i straty z instrumentu zabezpieczającego odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny

Zmiany wysokości kapitału z aktualizacji wyceny wynikające z wyceny instrumentów zabezpieczających w przypadku zabezpieczenia przepływów 
środków pieniężnych nie wystąpiły.

NOTA 2.  Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez 
Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych

W omawianych okresach zarówno w Spółce NTT System S.A., jak i w NTT System Sp. z o.o. nie występowały należności ani zobowiązania warunkowe.

Nota 3.  Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw 
własności budynków i budowli

W omawianych okresach zarówno w Spółce NTT System S.A., jak i w NTT System Sp. z o.o. nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa 



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 213

Część III – Dokument Rejestracyjny

lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota 4.  Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidzianej do zaniechania w okresie 
następnym

W omawianych okresach Spółki nie zaniechały żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie przewiduje się również zaniechania tych dzia-
łalności w okresie następnym.

Nota 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

W prezentowanych okresach w Spółkach nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

Nota 6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne

WYSZCZEGÓLNIENIE
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Poniesione łącznie nakłady 31 - - 1 294

Poniesione nakłady na ochronę środowiska - - - -

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2006

Planowane łączne nakłady inwestycyjne 311

Nota 7.1. Informacje o transakcjach jednostek powiązanych z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań

Spółki NTT System S.A. i NTT System Sp. z o.o. do momentu połączenia były podmiotami powiązanymi ze względu na fakt, iż posiadały tych sa-
mych właścicieli. W omawianych okresach wzajemne transakcje charakteryzowały się następującymi danymi:

W okresie od 28.10.2004 r. do 30.06.2005 r.
Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System S.A. w związku ze współpracą z NTT System Sp. z o.o. wyniosły 815 tys. zł.
Saldo wzajemnych rozrachunków na dzień bilansowy wynosiło 288 tys. zł.

W okresie od 28.10.2004 r. do 31.12.2005 r.
Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System S.A. w związku ze współpracą z NTT System Sp. z o.o. wyniosły 16.348 tys. zł.
Saldo wzajemnych rozrachunków na dzień bilansowy wynosiło 4.848 tys. zł.

W okresie od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.
Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System S.A. w związku ze współpracą z NTT System Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2006 r. do dnia połączenia 
wyniosły 6 961 tys. zł.
Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. w związku ze współpracą z NTT System S. A. w okresie od 01.01.2006 r. do dnia połączenia 
wyniosły 5 tys. zł.
Saldo wzajemnych rozrachunków na połączenia wynosiło 566 tys. zł.

Nota 7.2.a. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych w stosunku do NTT System S.A. na dzień 30.06.2006 r.

Należności Spółki NTT System S.A. od jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2006

NTT Transport Sp. z o.o. -

UAB NTT System Baltija 103

NTT System Montaż Sp. z o.o. -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV -

WebTradeCenter Sp. z o.o. -

IT Commerce Sp. z o.o. 25

Razem 128
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Zobowiązania Spółki NTT System S.A. stosunku do jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2006

NTT Transport Sp. z o.o. 44

UAB NTT System Baltija 0

NTT System Montaż Sp. z o.o. -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV 71

WebTradeCenter Sp. z o.o. -

IT Commerce Sp. z o.o. 0

Razem 115

Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System S.A. w związku ze współpracą z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2006

NTT Transport Sp. z o.o. -

UAB NTT System Baltija -

NTT System Montaż Sp. z o.o. -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV -

WebTradeCenter Sp. z o.o. -

IT Commerce Sp. z o.o. 9

Razem 9

Nota 7.2.b. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych w stosunku do NTT System Sp. z o.o. na dzień 30.06.2005 r.

Należności Spółki NTT System Sp. z o.o. od jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2005

NTT Transport Sp. z o.o. 2

UAB NTT System Baltija 54

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV -

WebTradeCenter Sp. z o.o. -

Razem 56

Zobowiązania Spółki NTT System Sp. z o.o. w stosunku do jednostek powiązanych.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2005

NTT Transport Sp. z o.o. 73

UAB NTT System Baltija -

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV 67

WebTradeCenter Sp. z o.o. -

Razem 140

Przychody osiągnięte przez Spółkę NTT System Sp. z o.o. w związku ze współpracą z jednostkami powiązanymi.

Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2005

NTT Transport Sp. z o.o. 9

UAB NTT System Baltija 53

TAIR Nowe Systemy Technologiczne JV -

WebTradeCenter Sp. z o.o. -
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Jednostka powiązana Na dzień 30.06.2005

Razem 62

Nota 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W badanym okresie Spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

Nota 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w grupie kapitałowej Emitenta, z podziałem na grupy zawodowe

ZARUDNIENIE
NTT System 

S.A. 

30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Pracownicy umysłowi 132 1 1 131

Pracownicy produkcyjni 72 - - 62

Razem 204 1 1 193

Nota 10.1. Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących

WYNAGRODZENIA
NTT System 

S.A. 

 30.06.2006

NTT System 
S.A. 

31.12.2005

NTT System 
S.A. 

30.06.2005

NTT System 
Sp. z o.o.

30.06.2005

Wynagrodzenie zapłacone przez Emitenta z tytułu umowy o pracę 
i nadzór:

- Zarząd 22 - - 233

Tadeusz Kurek 7 - - 56

Jacek Kozubowski 6 - - 60

Andrzej Kurek 4 - - 60

Witold Markiewicz 5 - - 57

- Rada Nadzorcza - - - -

Davinder Singh Loomba - - - -

Małgorzata Przepiórzyńska - - - -

Janina Szepietowska - - - -

 Jerzy Rey - - - -

Wynagrodzenie zapłacone przez Emitenta z tytułu świadczonych 
usług działalności gospodarczej:

- Zarząd - - - -

- Rada Nadzorcza - - - -

Razem 22 - - 233

Nota 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących 
do świadczeń na rzecz Emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez 
Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych 
i z nim stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do dru-
giego stopnia, przysposobionym i przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście

W okresie sprawozdawczym kończącym się 30.06.2006 r., 31.12.2005 r., 30.06.2005 r. w Spółce NTT System S.A. nie przeprowadzano powyżej wy-
mienionych transakcji z członkami Zarządu i osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących.

W okresie sprawozdawczym kończącym się 30.06.2005 r. w Spółce NTT System Sp. z o.o. również nie przeprowadzano powyżej wymienionych 
transakcji z członkami Zarządu i osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących.
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Nota 12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu fi nansowym za bieżący okres

Nie dotyczy.

Nota 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu fi nansowym

Nie dotyczy.

Nota 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

Spółka NTT System S.A. powstała w dniu 28.10.2004 r. i jej powstanie nie było efektem przekształcenia się z innej formy prawnej.

Nota 15. Korekty z tytułu infl acji

Nie wystąpiły.

Nota 16.  Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu fi nansowym i porównywalnych danych 
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami fi nansowymi.

Nie wystąpiły.

Nota 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania fi nansowego, dokonanych w sto-
sunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków fi nan-
sowych na sytuację majątkową i fi nansową, płynność oraz wynik fi nansowy i rentowność

Nie dotyczy.

Nota 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków fi nansowych na sytua-
cję majątkową i fi nansową, płynność oraz wynik fi nansowy i rentowność 

Nie dotyczy.

Nota 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdze-
nie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie fi nansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja 
powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostki powiązane działań mających na celu eli-
minację niepewności

Sprawozdanie fi nansowe Spółki NTT System S.A. zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w da-
jącej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

Nota 20. Połączenie jednostek

Dnia 8.06.2006 r. nastąpiło połączenie Spółki NTT System S.A. ze Spółką NTT System Sp. z o.o. zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Han-
dlowych (metodą nabycia) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. NTT System Sp. z o.o., na spółkę przejmującą, tj. NTT 
System S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego NTT System S.A. poprzez nową emisję akcji, jakie spółka przejmująca wydała 
wspólnikom spółki przejmowanej – na zasadach określonych w planie połączenia z dnia 4.01.2006 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym Nr 44 z dnia 2.03.2006 r. i zbadanym przez biegłego rewidenta. Za każdy 1 udział NTT System Sp. z o.o. udziałowiec otrzymał 12.650 szt. 
akcji imiennych NTT System S.A. Na skutek połączenia kapitał zakładowy NTT System S.A. został podwyższony o kwotę 66.014.025 zł w drodze 
emisji 44.009.350 szt. akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Nota 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu fi nansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych 
– metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik fi nansowy

Wpływ wyceny udziałów za pomocą metody praw własności jest nieistotny z punktu widzenia omawianych sprawozdań fi nansowych.

Nota 22. Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego oraz podstawowe wskaźniki charakteryzujące 
działalność jednostek powiązanych

Spółka NTT System S.A. posiada udziały w jednostkach zależnych na dzień 30.06.2006 r., jednak ze względu na art. 58. ust. 1 pkt. 1. ustawy o ra-
chunkowości nie muszą być one obejmowane skonsolidowanym sprawozdaniem fi nansowym ze względu na fakt, iż są one nieistotne dla realizacji 
obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność jednostek powiązanych zostały zaprezentowane w nocie 4.3.a. (Informacja dodatkowa).
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20.7. Polityka dywidendy
Naczelną zasadą Spółki w zakresie wypłaty dywidend jest dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysokości 
w danym roku, aktualnego poziomu płynności fi nansowej Spółki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego. Spółka zastrzega możliwość 
skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na prowadzony program inwestycyjny – w takim przypadku dywidenda za dany rok 
nie będzie wypłacona.

1. Polityka Emitenta co do wypłaty dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi.
Od momentu powstania (tj. od 28.10.2004 r.) Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.

2. Polityka co do wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat.
Intencją Zarządu jest przeznaczenie wypracowanego zysku za lata 2006-2007 na cele inwestycyjno-rozwojowe. Po zakończeniu programu inwe-
stycyjnego przewiduje się podział części zysku pomiędzy akcjonariuszy, o ile stosowne decyzje podjęte zostaną przez Walne Zgromadzenie. Przy 
spełnieniu założeń dotyczących sytuacji rynkowej oraz wewnętrznej spółki dywidenda zostanie wypłacona wraz z podziałem zysku za rok 2008.

3. Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy.
Dywidenda nie będzie wypłacana w przypadku osiągnięcia przez Spółkę ujemnego wyniku fi nansowego netto (straty netto). Może także nie być 
wypłacana lub być ograniczona co do wysokości, jeżeli Spółka przewiduje gromadzenie środków fi nansowych na prowadzony lub planowany 
program inwestycyjny.

4. Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne Zgromadzenie Emiten-
ta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy 
po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Zgromadzenie Emitenta powinno odby-
wać się do końca czerwca.
W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określaną w przepisach 
Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy.
Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczki na dywidendę.

5. Sposób ogłaszania informacji o odbiorze dywidendy.
Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.

6. Warunki odbioru dywidendy.
Warunki odbioru dywidendy, w przypadku gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyję-
tymi dla spółek publicznych. Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Emitent będzie 
zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Han-
dlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem 
ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy następować będzie za pośred-
nictwem systemu depozytowego KDPW.

7. Uprzywilejowanie akcji co do dywidendy.
Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy.

20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe 
Według złożonego oświadczenia Emitent nie był przez ostatnie 12 miesięcy i nie jest aktualnie stroną w postępowaniach sądowych, administra-
cyjnych i arbitrażowych ani przed organami rządowymi, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację fi nan-
sową lub rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej, ani nie są znane podstawy do ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości, 
z zastrzeżeniem poniższych informacji:

W dniu 2 lutego 2006 r. Emitent został wezwany przez syndyka masy upadłości AGE Computer Sp. z o.o. w upadłości (syndyk) do zwrotu sumy 1 112 791,82 
PLN, a następnie pismem z dnia 13 listopada 2006 r. syndyk, poszerzając zakres poprzedniego żądania, wezwał Emitenta do zwrotu sumy 1 325 915,44 
PLN. Syndyk powołuje się na dokonanie przez NTT System Sp. z o.o. z AGE Computer Sp. z o.o. w listopadzie 2005 r. czynności prawne, które, zdaniem 
syndyka, na mocy art. 527 i następnie kodeksu cywilnego, są bezskuteczne do masy upadłości, jako dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Emitent nie dokonał zwrotu ww. kwot, ponieważ nie podziela stanowiska syndyka w tej sprawie.
Kwota 1 112 791,82 PLN stanowi wartość towaru odkupionego przez NTT System Sp. z o.o. od AGE Computer Sp. z o.o. przed ogłoszeniem przez tę 
spółkę upadłości. Faktury zakupu zostały rozliczone w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań.
W opinii Emitenta jego należność w stosunku do masy upadłości wynosi 84 884,05 PLN w postaci wierzytelności przelanych uprzednio 
na niego przez AGE Computer Sp. z o.o.
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W dniu 7 sierpnia 2006 r. Emitent wystosował do syndyka pismo z zapytaniem, kto jest odbiorcą cesji zwrotnych na ww. kwotę. Syndyk nie udzielił 
odpowiedzi w przedmiotowej kwestii.

W dniu 17 listopada 2006 r. została wydana decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie Nr SFP-K-0061/6143/2003/VAT/1 w przed-
miocie określenia zobowiązania podatkowego NTT System Sp. z o.o. (Spółki Przejętej w 2006 r. przez NTT System S.A.) w podatku od towarów 
i usług za miesiące styczeń i listopad 2001 r., nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc w wyszczegól-
nionych miesiącach roku 2001, oraz określenia kwoty zwrotu na rachunek bankowy w poszczególnych miesiącach roku 2001. Mocą ww. decyzji 
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie określił:

1. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiąc:
• styczeń 2001 r. w kwocie 46 318,00 zł
• listopad w kwocie 400 492,00 zł

2. nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc:
• luty w kwocie 513 274,00 zł
• marzec w kwocie 116 759,00 zł
• kwiecień w kwocie 189 959,00 zł
• maj w kwocie 203 916,00 zł
• lipiec w kwocie 258 284,00 zł
• sierpień w kwocie 573 368,00 zł
• wrzesień w kwocie 293 570,00 zł
• październik w kwocie 380 477,00 zł 

3. kwotę zwrotu na rachunek bankowy:
• za marzec w kwocie 180 356,00 zł
• za kwiecień w kwocie 241 668,00 zł
• za maj w kwocie 142 530,00 zł
• za czerwiec w kwocie 152 693,00 zł
• za lipiec w kwocie 104 528,00 zł
• za wrzesień w kwocie 622 997,00 zł
• za grudzień w kwocie 111 088,00 zł

W dniu 28 listopada 2006 r. NTT System S.A. wniosła do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Kontroli 
Skarbowej w Warszawie, odwołanie od ww. decyzji z wnioskiem o uchylenie przedmiotowej decyzji w części dotyczącej eksportu towarów oraz 
rozstrzygnięcie w tym zakresie co do istoty sprawy. Emitent kwestionuje zasadność naliczania zobowiązania podatkowego w wysokości 117 012,00 
PLN. Sporna kwota wynika z tego, iż organ kontroli skarbowej zakwestionował przysługujące, zdaniem Emitenta, prawo do stosowania przez 
niego stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % z tytułu eksportu sprzętu komputerowego do odbiorców z Mołdawii i Ukrainy oraz 
zakwalifi kował sprzedaż, będącą według NTT System S.A. eksportem, do sprzedaży krajowej, określając w związku z tym ww. kwotę zobowiązania 
podatkowego.
W dniu 21 listopada NTT System S.A. złożyła wniosek o wstrzymanie wykonania ww. decyzji.
Sprawa w toku.

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji fi nansowej lub handlowej Emitenta
Według opinii Zarządu Emitenta w okresie od zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego opublikowanego w Prospekcie, tj. od 30 czerwca 
2006 r., nie wystąpiły żadne znaczące zmiany w sytuacji fi nansowej i ekonomicznej oraz pozycji handlowej Emitenta i Grupy Kapitałowej.

21. INFORMACJE DODATKOWE

21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66 535 875,00 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych 
i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
347 900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, założycielskich serii A;
44 009 350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

W okresie objętym historycznymi informacjami fi nansowymi miało miejsce opłacenie ponad 10% kapitału w postaci aktywów innych niż gotówka. 
Akcje serii B wyemitowane zostały w związku z połączeniem Emitenta ze spółką NTT System Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Akcje serii B wydane 
zostały wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta.



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 219

Część III – Dokument Rejestracyjny

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału

Nie istnieją akcje Emitenta inne niż akcje tworzące kapitał zakładowy.

21.1.3. Akcje Emitenta posiadane przez Emitenta, przez inne osoby w jego imieniu lub przez podmioty zależne Emitenta 

Według wiedzy Zarządu nie występują akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub podmiotów zależnych Emitenta.

21.1.4. Zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami 

Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 listopada 2006 r. wprowadzono w Spółce Program Motywacyjny 
dla Członków Zarządu oraz kluczowych dla Spółki osób.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. w celu realizacji Programu Motywacyjnego warunkowo podwyższono kapitał zakła-
dowy Spółki w drodze emisji akcji serii D. Prawo objęcia akcji serii D będzie przysługiwało posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, 
wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej tego samego dnia.
Uchwała w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została zarejestrowana na mocy Postanowienia Sądu Rejono-
wego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 stycznia 2007 r.
Regulamin Programu Motywacyjnego został przyjęty Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 listopada 2006 r.
Do 1 600 000 warrantów subskrypcyjnych serii od A do C objętych będzie przez osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym po spełnieniu 
określonych kryteriów (lojalnościowego – rozumianego jako pozostawanie w stosunku pracy w dniu spełnienia kryterium jakościowego; jakościo-
wego; uznaniowego – w wielkości 50% przyznawanych w danym roku praw do Warrantów, na podstawie własnego uznania Rady Nadzorczej).
Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania z Osobami Uprawnionymi umów zawierających kryterium lojal-
nościowe oraz wskazanie kryteriów jakościowych i uznaniowego, których weryfi kacja będzie podstawą do ustalenia liczby Warrantów uzyskiwa-
nych przez poszczególne Osoby Uprawnione.
Warranty emitowane są nieodpłatnie, w formie niematerialnej, jako papiery wartościowe na okaziciela. Warranty nie mogą być zbywane przez ich 
nabywców, podlegają dziedziczeniu. Mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku poprzez realizację prawa do objęcia 1 600 000 akcji serii D. 
Jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii D, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej. Niezrealizowanie prawa pierwszeństwa 
w powyższym terminie powoduje wygaśnięcie prawa z warrantów.
Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C przysługuje osobom fi zycznym wymienionym w uchwale emisyjnej na warunkach 
określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, podejmowanych na podstawie i   celu 
wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Listy Osób Uprawnionych sporządzone będą przez Radę Nadzorczą:

• do dnia 31 grudnia 2006 r. – dla części programu rozpoczynającej się w 2007 r.
• do dnia 31 grudnia 2007 r. – dla części programu rozpoczynającej się w 2008 r.
• do dnia 31 grudnia 2008 r. – dla części programu rozpoczynającej się w 2009 r.

Weryfi kacja spełnienia kryteriów dokonywana jest do 14 dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie fi nansowe Spół-
ki za odpowiednio 2007, 2008 oraz 2009 r.
Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu w ciągu 14 dni od dnia weryfi kacji spełnienia kryteriów podejmie uchwałę o spełnieniu kryteriów przez 
poszczególne Osoby Uprawnione ze wskazaniem liczby Warrantów przypadającej każdej z nich oraz przeznaczeniem warrantów nieprzydzielo-
nych w danym roku obowiązywania Programu.
Osobom Uprawnionym, wskazanym w uchwale, o której mowa wyżej, Zarząd wystosuje wezwanie do objęcia przydzielonej liczby warrantów oraz 
ofertę objęcia akcji serii D. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. w trybie określonym w art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej. Osoba taka może dokonać objęcia 
przydzielonych jej warrantów oraz odpowiedzieć na ofertę objęcia akcji do dnia 31 grudnia 2010 r.

21.1.5. Wszelkie prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, lub zobowiązania do podwyższe-
nia kapitału

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

21.1.6. Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo 
lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji

Emitent oświadcza, iż kapitał Spółki nie jest przedmiotem opcji oraz że nie zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 
przedmiotem opcji.

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami fi nansowymi

Spółka powstała na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego przed Notariuszem Anną Niżyńską w Kancelarii Nota-
rialnej w Warszawie w dniu 29.06.2004 r. (Rep. A 2477/2004) i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 28.10.2004 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 521 850,00 PLN 
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i dzielił się na 347 900 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu) 
oraz co do dywidendy (akcja uprzywilejowana dawała prawo do dywidendy przewyższającej nie więcej niż o połowę dywidendy przyznanej akcji 
nieuprzywilejowanej), o wartości nominalnej 1,50 PLN każda.

Dnia 24 kwietnia 2006 roku została podjęta uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (spółki przejmującej) w sprawie połą-
czenia (dokonanego zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH) ze spółką NTT System Sp. z o.o. (spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie całego majątku 
spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału w drodze emisji 44 099 350 nowych akcji imiennych zwy-
kłych serii B, o wartości nominalnej 1,50 PLN każda, jakie spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych 
w planie połączenia z dnia 4 stycznia 2006 r. Każdy udziałowiec spółki przejmowanej otrzymał 12 650 sztuk akcji serii B Emitenta za każdy posia-
dany jeden udział. Wspólnikom spółki przejmowanej nie zostały przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH. Według Planu 
Połączenia akcje serii B uprawniały do udziału w zysku Emitenta, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 roku.
Postanowieniem Sądu Rejonowego m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 8 czerwca 2006 roku dokonano wpisu do rejestru przed-
siębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 66 014 025,00 PLN, tj. z kwoty 521 850,00 PLN do kwoty 66 535 875,00 PLN.

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 2/2006 z dnia 12 września 2006 r. zniesiono uprzywilejowanie akcji serii A, a także 
zamieniono akcje serii A oraz akcje serii B z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. Powyższa zmiana została zarejestrowana postanowie-
niem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 04.10.2006 r.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 66 535 875,00 (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy 
osiemset siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

• 347 900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, założycielskich serii A;
• 44 009 350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.

21.2. Informacje dotyczące statutu Emitenta

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki, w którym są one określone

Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z § 4 ust.1 Statutu i według Polskiej Klasyfi kacji Działalności jest:
1) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 23.33.Z)
2) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z)
3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji (PKD 30.02.Z) 
4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfi kowana 

(PKD 31.62.B)
5) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z)
6) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A)
7) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach (PKD 63.12.C)
9) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)
10) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.3)
11) Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
12) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B)

Statut nie określa celu działalności Emitenta.

21.2.2. Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków organów administra-
cyjnych, zarządzających i nadzorczych

Zarząd składa się z jednego do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję, z wyjątkiem 
pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych 
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu 
jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 7 września 2006 r. W świetle 
postanowień Regulaminu Zarządu wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu może być dokonany stosow-
ną uchwałą Zarządu. W celu podejmowania wewnętrznych decyzji w Spółce każdemu członkowi Zarządu przyporządkowane są poszczególne 
jednostki organizacyjne Spółki. Możliwe jest podporządkowanie określonych jednostek organizacyjnych Spółki całemu Zarządowi. Posiedzenia 
Zarządu, na których omawia się bieżące sprawy Spółki, zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzeniom 
Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – członek Zarządu przez niego upoważniony. W posiedzeniach Zarządu 
mogą uczestniczyć też osoby trzecie oraz członkowie Rady Nadzorczej, przy czym nie przysługuje im prawo głosu przy podejmowaniu uchwał. 
Regulamin Zarządu zawiera także postanowienia nakładające obowiązek niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej przez członków Zarządu 
o każdym konfl ikcie interesów w związku z pełnioną w zarządzie funkcją lub o możliwości jego powstania.



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 221

Część III – Dokument Rejestracyjny

Rada Nadzorcza składa się z czterech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wi-
ceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na okres dwuletniej kadencji.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za po-
średnictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być też podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego 
głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdań fi nansowych, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat 

i składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

Spółki;
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
e) wyrażanie zgody na udzielenie pełnomocnictw ogólnych;
f) zatwierdzanie rocznych planów fi nansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet 

przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych;
g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni 

plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne 
lata prognoz;

h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie-
przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 500 000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w roku kalendarzowym 
w kwocie powyżej 1 000 000,-EUR (jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przepro-
wadzenia transakcji;

i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nieprzewidzianych w aktualnym budżecie, w kwotach przewyższających 
jednorazowo równowartość w złotych kwoty 500 000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego kwoty 1 000 000,- EUR 
(jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego NBP dla walut z dnia zaciągnięcia zobowiązania;

j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych 
zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości kwot powyżej 500 000,- EUR (pięćset tysięcy euro), 
przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania ww. czynności;

k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nieprzewidzia-
nych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500 000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów śred-
nich NBP dla walut z dnia dokonania czynności;

l) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nieprzewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500 000,- EUR (pięćset 
tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji;

m) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii 
powiązanych transakcji nieprzewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500 000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeliczonych 
na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania wydatków;

n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do in-
nych podmiotów gospodarczych;

o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego 
Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności;

p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, wykraczających poza zakres 
zwykłego zarządu i nieprzewidzianych w budżecie;

q) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi 
z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki; „Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający 
związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek Akcjonariuszem spółki, członkiem Zarządu Spółki, w tym w szczególności (i) jego/jej małżon-
ka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot 
kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące 
korzyści gospodarcze;

r) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udzia-
łu w tych prawach;

s) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań fi nansowych Spółki.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 
12 września 2006 r.
Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje, iż posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku obrotowym, a zwoływane są 
przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Regulamin ten przewiduje możliwość 
uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej zaproszonych ekspertów, a także członków Zarządu, z wyjątkiem tych posiedzeń, które dotyczą 
ich spraw personalnych.
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Regulamin Rady Nadzorczej zawiera postanowienia dotyczące obowiązku informowania przez członka Rady Nadzorczej pozostałych członków 
o wszelkich przypadkach konfl iktu interesów (rozumianego jako zespół zdarzeń mogących powodować podejrzenie o brak bezstronności wobec 
Spółki), wskazuje także na kryteria stosowane przez Radę Nadzorczą przy ustalaniu wynagrodzenia członków Zarządu: jego motywacyjny charak-
ter, a także pozostawanie w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych spółki, wielkości jej przedsiębiorstwa oraz zakresu odpowiedzialno-
ści wynikającej z pełnionej funkcji.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.
Akcje tworzące kapitał zakładowy Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki.
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu fi nansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przezna-
czonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH) oraz praw do zaliczki na poczet dywidendy.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji 
przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje 
w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo 
w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy, Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć 
pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznacze-
niu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym 
wygasa prawo do dywidendy.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone 
zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wy-
płatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postano-
wień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których 
mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgro-
madzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie 
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję fi nansową (sub-
emitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo 
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy 
zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania 
uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powsta-
niu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.
4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 
KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego 
z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościo-
wych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia korporacyjne:
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Każdej 
akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad po-
szczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 KSH). We wniosku 
o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia 
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, 
upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 §1 KSH).
3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.
4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co 
najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami.
5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw 
(rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, po-
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siadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie); jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek 
o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w ter-
minie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy o Ofercie).
6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH. Podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest 
to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 
informacji (art. 429 KSH).
7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z prze-
pisami o obrocie instrumentami fi nansowymi (art. 328 § 6 KSH).
8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania fi nansowego wraz z odpisem sprawozdania 
Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy 
za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).
10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem 
(art. 407 § 2 KSH).
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej 
z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgroma-
dzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy 
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 
KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 
zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności 
ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny 
być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący 
zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 

Zgodnie z przepisami KSH Spółka może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszo-
wi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa 
do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, a po-
nadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym 
warunkom uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa 
nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych 
oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych). Wobec akcji 
uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu 
nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie 
później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń 
na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją 
uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. 
prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyzna-
nie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień 
przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających 
z akcji uprzywilejowanych.
Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjo-
nariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać odzwierciedlone w Statucie Spółki i w związku z tym wymagana jest zmiana Statutu w takim za-
kresie. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Uchwała zmieniająca statut powin-
na zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione 
jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech 
czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 KSH). Statut 
Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu. Jeżeli zmiana Statutu nie jest związana z podwyższe-
niem kapitału zakładowego po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd ma 3 miesiące na zgłoszenie do sądu rejestrowego zmiany 
statutu (art. 430 § 2 KSH).
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21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz Nadzwyczajnych 
Walnych Zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta i powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Emiten-
ta, tj. w terminie do 30 czerwca.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią 
art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych – Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku o takie zwołanie, z tym że termin 
Zgromadzenia nie może być wyznaczony później niż w ciągu sześciu tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku:

a) gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Emitenta, lub
b) jeżeli pomimo złożenia pisemnego wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd nie zwołał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie.
Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % 
kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświad-
czenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem, przy czym sąd wyznacza 
przewodniczącego tego zgromadzenia.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, 
a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być uchwalane, mimo że nie były 
umieszczone w porządku obrad.
Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt 
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w po-
rządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia, będą traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub bez-
względnie obowiązujący przepis prawa nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązu-
jące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 
30 (trzydzieści) dni.

21.2.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub unie-
możliwienie zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

21.2.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, jeżeli takie istnieją, regulujących progową wielkość po-
siadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiada-
nia akcji przez akcjonariusza.

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami Statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, w przy-
padku gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego, w sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy KSH.
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22. ISTOTNE UMOWY

22.1. Podsumowanie Istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności 
Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej, za okres 
dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Dokumentu Rejestracyjnego

W związku z połączeniem (łączenie przez przejęcie) Emitenta (Spółki Przejmującej) ze spółką NTT System Sp. z o.o. (Spółką Przejmowaną) Emitent, 
zgodnie z art. 494 §1 KSH, z dniem połączenia (tj. 8 czerwca 2006 r.) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki NTT System Sp. z o.o., wynikające 
z poniższych umów.
Umowy zestawione poniżej zostały zakwalifi kowane jako istotne ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta (umowy 
istotne ze względu na wartość) lub ze względu na kryterium własne Emitenta, wobec znaczenia danej umowy dla prowadzenia przez Emitenta 
działalności (umowy istotne ze względu na przedmiot).

1.  Umowa Ramowa Nr 182 z dnia 29 maja 2006 r., zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bankiem) 
a NTT System Sp. z o.o. (Klientem).

Umowa została zawarta w celu uregulowania zasad zawierania i rozliczania Transakcji Pochodnych i Innych Transakcji. Postanowienia tej mowy 
będą się stosować do wszystkich Transakcji zawartych pomiędzy stronami, niezależnie od tego, czy zostały zawarte przed czy po dacie podpisania 
przedmiotowej umowy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, może być rozwiązana przez każdą ze Stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na koniec następnego miesiąca kalendarzowego, albo za porozumieniem Stron, przy czym rozwiązanie Umowy Ramowej nie może być dokonane 
w zakresie, w jakim ma ona lub może mieć zastosowanie do Transakcji zawartych przed upływem terminu wypowiedzenia.
Klient udzielił Bankowi pełnomocnictwa do obciążania wyznaczonych Rachunków Rozliczeniowych kwotami świadczeń pieniężnych wynikają-
cych z postanowień Umowy Ramowej, Warunków Współpracy i odpowiednich Regulaminów Transakcji.
Wszelkie spory związane lub wynikające z umowy będą ostatecznie rozwiązywane w drodze postępowania przed Sądem Polubownym przy Związ-
ku Banków Polskich. Sąd będzie rozstrzygał spór na podstawie regulaminu tego sądu, w składzie 3 arbitrów.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.
 
2.  Umowa Kredytu Zaliczka Nr 2005/8 z dnia 6 grudnia 2005 r. zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warsza-

wie (Bankiem) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), aneksowana 17.05.2006 r., 27.02.2007 r.
Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Kredytobiorcy kredytu zaliczki w formie odnawialnego limitu, do maksy-
malnej wysokości:

• 5 000 000,00 PLN od dnia 06.12.2005 r. do dnia 16.05.2006 r.;
• 10 000 000,00 PLN od dnia 17.05.2006 r. do dnia 18.09.2006 r.;
• 5 000 000,00 PLN od dnia 19.09.2006 r. do dnia 28.02.2007 r.;
• 10 000 000,00 PLN od dnia 01.03.2007 r. do dnia 29.02.2008 r.

Kredyt może być wykorzystany w okresie od 06.12.2005 r. do 29.02.2008 r. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada nie później niż 10.06.2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku, wynoszącą 1,10 p.p. p.a.
Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 

• upoważnienie Banku do obciążania rachunku bieżącego Kredytobiorcy kwotami wymagalnych należności Banku z tytułu wykorzystanego 
kredytu, odsetek od wykorzystanego kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego oraz prowizji bankowych. Jeżeli środki dostępne 
na rachunku bieżącym nie wystarczają na pełną spłatę wymagalnych należności Banku, Bank może obciążyć rachunek bieżący poniżej salda.

• pełnomocnictwo udzielone Bankowi do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy, prowadzonymi przez Bank.
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty 15 000 000,00 PLN oraz 

wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia 10.06.2011 r.
Umowa istotna ze względu na wartość.

3.  Umowa Kredytu w rachunku bieżącym Nr 2004/1001618733 z dnia 10 marca 2004 r., zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki 
S.A. IV Oddział w Warszawie (Bankiem) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), 28.02.2005 r., 29.09.2005 r., 28.02.2006 r., 12.07.2006 r., 
27.02.2007 r.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Kredytobiorcy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 
12 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie płatności wynikających z bieżącej działalności gospodarczej.
Termin spłaty kredytu upływa w dniu 29.02.2008 r. Po upływie terminu spłaty kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłu-
żeniu na następny dwunastomiesięczny okres, z zastrzeżeniem szeregu warunków przewidzianych przez strony (przedłużenie umowy nie stanowi 
odnowienia w rozumieniu art. 506 Kodeksu cywilnego).
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia i w dniu 27 lutego 2007 r. wynosi 5,22%, w tym 1,10 p.p. 
marża dla Banku.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

• weksel własny in blanco Kredytobiorcy  wraz z deklaracją wekslową,
• pełnomocnictwo do potrącenia kwoty niespłaconego kredytu z bankowego rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank, 
• przewłaszczenie z datą pewną zapasów magazynowych (towary handlowe) o wartości 10 000 000,00 PLN, stanowiących własność 

Kredytobiorcy,
• oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 18 150 000,00 PLN; Bank może wystawić bankowy tytuł 
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egzekucyjny oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności nie później niż w terminie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 
przedmiotowej umowy.

• przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przewłaszczonych towarów handlowych w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych o wartości nie mniejszej niż kwota przewłaszczenia, dokonany z datą pewną.

Kredytobiorca zobowiązał się ponadto do ustanowienia hipoteki kaucyjnej do kwoty kredytu, na pierwszym miejscu, na nieruchomości zlokalizo-
wanej w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 niezwłocznie po prawomocnym postanowieniu właściwego sądu o wydzieleniu odrębnej księgi wieczy-
stej dla tej nieruchomości i wpisie w dziale II KW fi rm „NTT System” S.A. jako prawomocnego właściciela nieruchomości.
Umowa istotna ze względu na wartość.

4.  Umowa ustalająca ogólne warunki kredytowania Nr 2004/013/05 z dnia 10 marca 2004 roku, zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa 
Opieki S.A. IV Oddział w Warszawie (Bankiem) a NTT System Sp. z o.o. (Klientem), aneksowana 28.02.2005 r., 28.02.2006 r., 12.07.2006 r., 
27.02.2007 r.

Przedmiotem umowy jest ustalenie ogólnych zasad, jakie będą stosowane dla kredytów, które mogą być udzielone Klientowi przez Bank. Po za-
warciu przedmiotowej umowy Klient będzie mógł wnioskować o udzielenie przez Bank, na podstawie odrębnej umowy kredytu, każdego kredytu 
z oferty Banku kierowanej do klientów korporacyjnych. Strony będą jednak miały swobodę w kształtowaniu w umowach kredytu szczegółowych 
warunków poszczególnych kredytów.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z 14 dniowym terminem wypowiedzenia.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

5.  Umowa Ramowa Nr WAW/UR/0005/04 dotycząca różnych form transakcji kredytowych z dnia 16 lutego 2004 roku, zawarta pomiędzy 
Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Bankiem) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad i warunków, na jakich Bank będzie udzielał Kredytobiorcy na jego wniosek różnych form kredytowania, 
obejmujących kredyt krótkoterminowy i kredyt w rachunku bieżącym oraz akredytywę, gwarancję bankową lub inne produkty bankowe. Umowa 
reguluje min. takie kwestie, jak: warunki zawarcia umowy o kredytowanie, uruchomienie kredytu, płatności i ich terminy, prowizje i opłaty, zo-
bowiązania Stron, przypadki naruszenia umowy, rozwiązanie umowy. Postanowienia Umowy Ramowej będą się stosować do wszystkich kwestii 
nieuregulowanych odmiennie w poszczególnych umowach kredytowych zawieranych pomiędzy Stronami.
Umowa zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Bank lub Kredytobiorcę przez jej pisemne wypowie-
dzenie, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że Kredytobiorca może rozwiązać w ten sposób umowę pod 
warunkiem, że nie ma żadnych zobowiązań wobec Banku z tytułu umów o kredytowanie.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

6.  Umowa Kredytowa Nr BOK/KRB/0616/05 z dnia 12 sierpnia 2005 roku, zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z sie-
dzibą w Warszawie (Bank) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), aneksowana 02.02.2006 r.

Umowa zastępuje wcześniejszą Umowę kredytową nr BOK/KRB/0123/04. Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela 
Kredytobiorcy kredytu w kwocie 4 000 000,00 PLN, z przeznaczeniem na fi nansowanie kapitału obrotowego. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 
dzień 1 lutego 2007 r.
Oprocentowanie kredytu: T/N WIBOR z każdego Okresu Odsetkowego (1 dzień) z zastrzeżeniem, że w dni nie będące Dniami Roboczymi w Banku, 
z ostatniego Dnia Roboczego, plus 1.15% w skali roku.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowi Umowa Przewłaszczenia nr WAW/PR/0002/04 z dnia 09.03.2004 r. oraz Umowa cesji Praw z polisy 
ubezpieczeniowej Nr WAW/CP/0050/05 z dnia 22.11.2005 r. W załączeniu do umowy Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 
na mocy którego Bank będzie mógł wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty 4 800 000,00 PLN oraz wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wyko-
nalności w terminie do dnia 01.08.2007 r.
Umowa istotna ze względu na wartość.

7.  Umowa Kredytowa Nr BOK/KRB/0125/04 z dnia 16 lutego 2004 roku, zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Ban-
kiem) a NTT System Sp. z o.o.. (Kredytobiorcą, Cedentem), aneksowana 16.02.2005 r., 02.02.2006 r.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym (kredyt) w kwocie 500 000,00 
USD na okres od 18 lutego 2004 r. do 01.02.2007 r., z przeznaczeniem na fi nansowanie kapitału obrotowego Kredytobiorcy.
Zabezpieczeniem na rzecz Banku należytego wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu umowy jest cesja wierzytelności na kwotę nie niższą 
niż 2 860 000,00 PLN dokonana na podstawie Umowy Cesji Wierzytelności z dnia 16.02.2004 r. nr WAW/CW/0002/04 (aneksowanej 11.02.205 r.). 
Na mocy Umowy Cesji Cedent przeniósł na Bank swoje istniejące i przyszłe wierzytelności w stosunku do swoich dłużników, wymienionych w Za-
łączniku nr 1 do Umowy Cesji, z tytułu umów sprzedaży towarów i usług.
Kredytobiorca zobowiązał się w całym okresie kredytowania do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku 
w łącznej wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN, jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do udzia-
łu Banku w fi nansowaniu Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami fi nansującymi Kredytobiorcę.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

8.  Umowa Nr PBP/490/KRR/935/02 o Kredyt Rewolwingowy z dnia 25 listopada 2002 roku, zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w War-
szawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), aneksowana 02.12.2003 r., 16.11.2004 r., 21.11.2005 r., 
02.02.2006 r., 16.11.2006 r.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Emitentowi kredytu rewolwingowego w kwocie 1 900 000,00 PLN na okres 
od 27 listopada 2002 r. do 22 listopada 2007 r.
Celem kredytu jest fi nansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
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Kredyt jest kredytem odnawialnym.
Zabezpieczeniem na rzecz Banku należytego wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu umowy jest hipoteka kaucyjna do kwoty 2 850 000,00 
PLN na nieruchomości położonej w miejscowości Zakręt, Gm. Wiązowna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr WA10/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
W związku z zawarciem przedmiotowej umowy kredytu oraz innych umów kredytowych zawartych z Bankiem, Kredytobiorca zobowiązał się 
w całym okresie kredytowania do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku w łącznej wysokości co naj-
mniej 16 000 000,00 PLN, jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do udziału Banku w fi nansowaniu 
Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami fi nansującymi Kredytobiorcę.
W związku ze zmianami wprowadzonymi do umowy aneksem z dnia 16.11.2006 r., Bank pobrał od Kredytobiorcy prowizję przygotowawczą w wy-
sokości 0,30% kwoty kredytu, tj. kwoty 1 900 000,00 PLN.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

9.  Umowa Kredytowa nr 940-KOZ-0459 o kredyt płatniczy w złotych z dnia 30 listopada 2000 roku, zawarta pomiędzy Bankiem Handlo-
wym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), aneksowana 21.11.2002 r., 25.11.2002 r., 
02.12.2003 r., 16.11.2004 r., 21.11.2005 r., 16.11.2006 r.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Kredytobiorcy kredytu płatniczego (kredyt) w kwocie 5 000 000,00 PLN 
na okres od 1 grudnia 2000 r. do 23 listopada 2007 r., z przeznaczeniem na fi nansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.
Zabezpieczeniem na rzecz Banku należytego wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu umowy jest:
- hipoteka zwykła w kwocie 5 000 000,00 PLN na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1 250 000,00 PLN na za-
bezpieczenie spłaty odsetek oraz innych kosztów Banku i należności ubocznych od kredytu, ustanowione na nieruchomości położonej w miej-
scowości Zakręt, Gm. Wiązowna, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta 
nr WA10/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
W związku z zawarciem przedmiotowej umowy kredytu oraz innych umów kredytowych zawartych z Bankiem, Kredytobiorca zobowiązał się 
w całym okresie kredytowania do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku w łącznej wysokości co naj-
mniej 16 000 000,00 PLN, jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do udziału Banku w fi nansowaniu 
Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami fi nansującymi Kredytobiorcę.
W związku ze zmianami wprowadzonymi do umowy aneksem z dnia 16.11.2006 r., Bank pobrał od Kredytobiorcy prowizję przygotowawczą w wy-
sokości 0,30% kwoty kredytu, tj. kwoty 5 000 000,00 PLN.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

10.  Umowa Ramowa Transakcji Wymiany Walut z dnia 27 kwietnia 2004 r., zawarta pomiędzy Raiff eisen Bank Polska S.A. z siedzibą 
w Warszawie (Bankiem) a NTT System Sp. z o.o. (Klientem).

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się Stron do zawierania i rozliczania Transakcji Wymiany Walut, na zasadach określonych w Regulaminie 
Transakcji Wymiany Walut, stanowiącym integralną część przedmiotowej umowy.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 24-dniowego terminu wypowiedzenia.
Klient upoważnił Bank do pobrania z rachunku bieżącego i innych rachunków bankowych Klienta, prowadzonych przez Bank, środków pieniężnych 
tytułem zaspokojenia należności Banku związanych z zawarciem Transakcji Wymiany Walut.
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

11.  Umowa o limit wierzytelności Nr CRD/L/14841/03 z dnia 18 grudnia 2003 roku, zawarta pomiędzy Raiff eisen Bank Polska S.A. (Ban-
kiem) z siedzibą w Warszawie a NTT System Sp. z o.o. (Kredytobiorcą), aneksowana 19.04.2004 r., 28.06.2004 r., 19.05.2005 r., 16.05.2006 r.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Bank udziela Kredytobiorcy limitu wierzytelności (limitu) do maksymalnej kwoty 4 500 000,00 
PLN na okres od dnia udostępnienia środków z limitu do dnia 31.05.2007 r., z przeznaczeniem na fi nansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowią:

• weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Kredytobiorcę;
• nieodwołalne pełnomocnictwo udzielone przez Kredytobiorcę Bankowi, do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku 

wynikających z przedmiotowej umowy, w ciężar rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych przez Bank;
• hipoteka kaucyjna wpisana na pierwszym miejscu w kwocie 2 700 000,00 PLN, ustanowiona na nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, 

objętej KW Nr 12598 prowadzonej przez sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej;
• cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości, zgodnie z odrębną umową cesji praw z tytułu umowy ubezpieczenia, zawartej 

pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą.
Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ust. Prawo bankowe, do łącznej kwoty aktualnego za-
dłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże nie większej niż 6 750 000,00 PLN.
Umowa istotna ze względu na wartość.

12.  Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR/0025/07 z dnia 24 stycznia 2007 r., zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym 
w Warszawie S.A. (Bankiem) a Emitentem (Kredytobiorcą, Cedentem).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad, na jakich Bank udostępni Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy, prowadzonym 
przez Bank w dolarach amerykańskich.
Wysokość kredytu wynosi 500 000,00 USD i jest on udzielany z przeznaczeniem na fi nansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Data ostatecznej spłaty kredytu: do dnia 31 stycznia 2008 r.
Oprocentowanie: od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej równej jednotygodniowy 
LIBOR z każdego poniedziałku okresu odsetkowego (jeden tydzień) plus 0,75% w skali roku.
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Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu przedmiotowej umowy stanowi cesja wierzytelności na 
podstawie Umowy Cesji Wierzytelności Nr PBP/ZDS/CWG/0003/07 z dnia 24.01.2007 r. W/w umowa cesji stanowi zabezpieczenie także innych wie-
rzytelności przysługujących Bankowi wobec Cedenta z jakichkolwiek innych tytułów, istniejących w dniu zawierania umowy cesji lub powstałych 
w czasie jej obowiązywania. Na podstawie w/w umowy cesji Cedent przenosi na Bank wszelkie soje istniejące i przyszłe wierzytelności w stosunku 
do swoich dłużników wymienionych w Załączniku 3 do umowy cesji z tytułu umów sprzedaży towarów. Wartość wierzytelności w każdym czasie 
obowiązywania umowy nie powinna być niższa niż 2 860 000,00 PLN.
W załączeniu do przedmiotowej umowy kredytu Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł 
wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty 600 000,00 USD oraz wystąpić o nadanie mu klauzuli wykonalności do dnia 31.07.2008 r.
Kredytobiorca zobowiązał się w całym okresie kredytowania do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Ban-
ku w łącznej wysokości co najmniej 16 000 000,00 PLN, jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do 
udziału Banku w fi nansowaniu Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami fi nansującymi Kredytobiorcę. 
Umowa istotna ze względu na wartość.

13.  Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr PBP/ZDS/KR-RB/0026/07 z dnia 24 stycznia 2007 r., zawarta pomiędzy Bankiem Handlo-
wym w Warszawie S.A. (Bankiem) a Emitentem (Kredytobiorcą, Przewłaszczającym).

Przedmiotem umowy jest określenie zasad, na jakich Bank udostępni Kredytobiorcy kredytu w rachunku bieżącym Kredytobiorcy, prowadzonym 
przez Bank w złotych.
Wysokość kredytu wynosi 4 000 000,00 PLN i jest on udzielany z przeznaczeniem na fi nansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Data ostatecznej spłaty kredytu: do dnia 31 stycznia 2008 r.
Oprocentowanie: od kwoty pozostającego do spłaty Kredytu Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej równej jednotygodniowy 
T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego (jeden dzień) plus 0,75% w skali roku.
Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku z tytułu przedmiotowej umowy stanowi przewłaszczenie rzeczy 
oznaczonych co do gatunku na podstawie Umowy Przewłaszczenia Nr PBP/ZDS/PR-PG/0009/07 z dnia 24.01.2007 r. wraz z cesją praw z polisy ubez-
pieczeniowej. W/w umowa przewłaszczenia stanowi zabezpieczenie także innych wierzytelności przysługujących Bankowi wobec Przewłaszczają-
cego z jakichkolwiek innych tytułów, istniejących w dniu zawierania umowy przewłaszczenia lub powstałych w czasie jej obowiązywania. Na pod-
stawie w/w umowy przewłaszczenia, Przewłaszczający przenosi na Bank własność zapasów rzeczy oznaczonych co do gatunku o łącznej wartości 
8 000 000,00 PLN, przy czym przeniesienie to następuje pod warunkiem rozwiązującym, tj. z chwilą całkowitej spłaty wierzytelności Kredytobiorcy 
wobec Banku, umowa przewłaszczenia wygaśnie, a Przewłaszczający stanie się z powrotem właścicielem przedmiotu przewłaszczenia.
W załączeniu do przedmiotowej umowy kredytu Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł 
wystawić tytuł egzekucyjny do kwoty 4 800 000,00 PLN oraz wystąpić o nadanie mu klauzuli wykonalności do dnia 31.07.2008 r.
Kredytobiorca zobowiązał się w całym okresie kredytowania do utrzymywania miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Ban-
ku w łącznej wysokości co najmniej 16 000 000,00 PLN, jednakże wpływy za zakończony kwartał powinny być przynajmniej proporcjonalne do 
udziału Banku w fi nansowaniu Kredytobiorcy (na podstawie umów kredytowych) w porównaniu z innymi bankami fi nansującymi Kredytobiorcę. 
Umowa istotna ze względu na przedmiot.

Umowy zestawione powyżej zostały zakwalifi kowane jako istotne ze względu na wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta 
(umowy istotne ze względu na wartość) oraz ze względu na znaczenie dla działalności Emitenta (umowy istotne ze względu na przedmiot).

22.2. Podsumowanie innych, niezawartych w ramach normalnego toku działalności istotnych umów, 
których stroną jest członek Grupy Kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodu-
jące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istot-
nym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej w dacie dokumentu

Emitent ani podmioty zależne Emitenta nie są stronami innych umów niezawartych w ramach normalnego toku działalności, zawierających posta-
nowienia lub powodujących powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej 
w dacie dokumentu rejestracyjnego.

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH 

23.1. Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta oraz o wykorzysta-
niu informacji przez nich sporządzonych w Dokumencie Rejestracyjnych

W Prospekcie nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osób określanych jako eksperci.

23.2. Oświadczenie o rzetelności w wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trzecie oraz 
o źródłach informacji

W dokumencie Prospekcie zostały zamieszczone informacje pochodzące od osób trzecich, tj. z Raportu „Teleinfo 500” – Polski Rynek Teleinforma-
tyczny 2005 tom I, zamieszczone zostały:
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• Pkt 6.6.1 opisy przygotowane na podstawie artykułu pt. „Polski rynek informatyczny w 2005 r.” oraz zamieszczonych wykresów „Porównanie 
dynamiki PKB i rynku IT w Polsce w latach 1997-2005” i tabeli „Struktura polskiego rynku IT w latach 2002-2005”

• Pkt 6.6.2 opisy i tabele przygotowane na podstawie:
• artykułu „Rynek komputerów PC w 2005 r.” oraz zamieszczonych tabel: „Sprzedaż komputerów stacjonarnych PC w Polsce w 2005 r.”, 

„Sprzedaż serwerów w Polsce w 2005 r.”, „Sprzedaż notebooków w Polsce w 2005 r.” 
• artykułu „Producenci IT” oraz zamieszczonego zestawienia „30 największych producentów sprzętu informatycznego w Polsce w 2005 

roku”
• artykułu „Rynek dystrybucji 2005” oraz zamieszczonego zestawienia „100 największych fi rm sprzedających produkty informatyczne 

do dalszej odsprzedaży w Polsce w 2005 roku”
• Tabela 19 Prospektu została przygotowana na podstawie wszelkich rankingów przygotowanych przez Teleinfo i zamieszczonych we wska-

zanej publikacji, w których spółka NTT System Sp. z o.o występowała. 
Informacje pochodzące od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim jest tego świadom Emitent i w jakim może to oce-
nić na podstawie informacji opublikowanych przez wydawnictwo „Migut Media” S.A., nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że 
powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Przez cały okres obowiązywania dokumentu rejestracyjnego / Prospektu w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 można zapozna-
wać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami w formie papierowej:
• Statut Emitenta
• historyczne informacje fi nansowe Emitenta za rok obrotowy (28.10.2004-31.12.2005), poprzedzający publikację Prospektu Emisyjnego oraz 

śródroczne informacje fi nansowe za I półrocze 2006 r.
• historyczne informacje fi nansowe Podmiotu Przejętego za lata obrotowe 2003, 2004, 2005, poprzedzające publikację Prospektu Emisyjnego
• Odpis KRS

Emitent oświadcza i informuje, że nie ma raportów, pism i innych dokumentów, wycen i oświadczeń, sporządzonych przez ekspertów, na wniosek 
Emitenta, do których odniesienia lub których fragmenty znajdują się w niniejszym Prospekcie.

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Emitent posiada następujące udziały w innych przedsiębiorstwach:

Tabela 45. Udziały Emitenta w innych podmiotach

Nazwa spółki Adres

Liczba 
posiadanych 

udziałów/ 
akcji

Wartość 
nominalna 

udziału/ akcji

Łączna 
wartość

nominalna 
udziałów/ 

akcji

Łączny 
kapitał

zakładowy 

Udział % 
w kapitale

zakładowym

IT Commerce Sp. z o.o. 04-360 Warszawa, 
ul. Prochowa nr 7 lok. U2 225 500 PLN 112 500 PLN 150 000 PLN 75%

WebTradeCenter Sp. z o.o. 04-351 Warszawa, 
ul. Osowska 84 3 258 1 000 PLN 3 258 000 PLN 3 258 000 PLN 100%

NTT System Montaż 
Sp. z o.o.

04-351 Warszawa, 
ul. Osowska 84 1 000 50 PLN 50 000 PLN 50 000 PLN 100%

UAB NTT SYSTEM BALTIJA
Wilno 
(Litwa),Fabijoniskiu g. 
10-6

25 100 Ltl 
(litów) 2 500 Ltl

10 000 

Ltl
25%

NTT System Transport 
Sp. z o.o. w likwidacji

04-351 Warszawa, 
ul. Osowska 84 1 625 100 PLN 162 500 PLN 162 500 PLN 100%

Źródło: Spółka

IT Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Prochowa nr 7 lok. U2, zarejestrowana w Sądzie Rejono-
wym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000156695. Emitent posiada 75% w kapitale zakładowym 
spółki i 75% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członkami zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. W wyżej wymienionej spółce nie działa rada nadzorcza.
Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospodarcze tego typu, że IT Commerce Sp. z o.o. prowadzi administrację i hosting strony 
głównej NTT System (www.ntt.pl) oraz Cennik On-Line (www.nttonline.pl) – głównego programu wspierającego sprzedaż NTT System z wykorzy-
staniem Internetu, wprowadza nowe funkcjonalności w Cenniku On-Line (na zlecenie NTT System) oraz dba o poprawne funkcjonowanie progra-
mów wspomagających zarządzanie, sprzedaż, produkcję oraz serwis w fi rmie NTT System.
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Przedmiotem działalności spółki jest:
• Reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z)
• Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (30.02.Z)
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (51.14.Z)
• Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (51.15.Z)
• Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (51.64.Z)
• Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfi kowana (52.44.Z)
• Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
• Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C)
• Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfi kowane ( 65.12.B)
• Pozostałe pośrednictwo fi nansowe, gdzie indziej niesklasyfi kowane ( 65.23.Z)
• Działalność pomocnicza fi nansowa, gdzie indziej niesklasyfi kowana (67.13.Z)
• Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)
• Działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z)
• Przetwarzanie danych (72.30.Z)
• Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
• Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
• Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)
• Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A)
• Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (74.14.B)

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 150 000 PLN.
Spółka nie posiada rezerw.
Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 63 380,43 PLN straty.
Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach, stanowi 
kwota 15 075, 00 PLN.
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.
Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Emitent na dzień 30 września 2006 posiada wobec spółki zobowiązania w kwocie 37 271,00 PLN oraz należności od spółki w kwocie 7 503,62 PLN.

WebTradeCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000069594. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki 
i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członkiem organu tej spółki jest osoba związana z Emitentem, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że Prezes Zarządu Emitenta – Tadeusz Kurek jest 
wiceprezesem zarządu WebTradeCenter Sp. z o.o.
Pomiędzy Emitentem a spółką nie występują obecnie powiązania gospodarcze, jednakże planowana działalność tej spółki w najbliższej przyszłości 
będzie wiązała się gospodarczo z działalnością Emitenta. WebTradeCenter Sp. z o.o. zamierza utworzyć internetowy sklep detaliczny. W pierwszym 
etapie rozwoju sklepu jego oferta opierać się będzie na produktach dostarczanych przez Emitenta – Emitent będzie świadczył usługi logistycz-
no-magazynowe na rzecz WebTradeCenter Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży prowadzonej przez sklep. W następnych etapach rozwoju sklepu spółka 
zamierza pozyskać kolejnych dostawców produktów i usług celem poszerzenia oferty sklepu.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest:
• Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
• Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, kserujących i liczących (72.50.Z)
• Pozostała działalność zawiązana z informatyką (72.60.Z)
• Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)
• Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)
• Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
• Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
• Reklama (74.40.Z)
• Działalność związana z tłumaczeniem i usługami sekretarskimi (74.83.Z)
• Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A)
• Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfi kowana (74.84.B)
• Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy (80.41.Z)
• Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfi kowane (80.42.Z)
• Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfi kowana (93.05.Z)

Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w styczniu 2001 r., 20 stycznia 2004 r, działalność ta została zawieszona, następnie po przejęciu przez NTT 
System Sp. z o.o. WebTradeCenter Sp. z o.o. ponownie wznowiła działalność gospodarczą we wrześniu 2006 r. (przejęcie nastąpiło na podstawie umo-
wy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki „FF COMPUTERS Sp. z o.o. w upadłości, w skład którego wchodziły udziały WebTrade Center Sp. z o.o.; umowa 
sprzedaży zawarta została w dniu 16 lutego 2005 r.) 
Spółka nie posiada rezerw.
Za ostatni rok obrotowy spółka nie wykazała zysku ani straty. W 2005 roku spółka nie prowadziła działalności . 
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Wyemitowany, opłacony i zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców (KRS) kapitał zakładowy spółki wynosi 3 258 000,00 PLN. 
Wartość udziałów w WebTradeCenter Sp. z o.o., według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posia-
dane na rachunkach, wynosiła na dzień 30 czerwca 2006 r. 1 010,98 PLN. Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.
W dniu 4 października 2006 r. na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WebTradeCenter Sp. z o.o. kapitał zakładowy spółki 
został podwyższony o 35 838,00 PLN, tj. do kwoty 3 293 838,00 PLN w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych udziałów. 
Podwyższenie kapitału zostało opłacone przez Emitenta.
W dniu 9 stycznia 2007 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników WebTradeCenter Sp. z o.o. zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowe-
go z kwoty 3 293 838,00 PLN do kwoty 3 407 070,00 PLN, tj. o kwotę 113 232,00 PLN, przez ustanowienie dodatkowych nowych 112 (sto dwanaście) 
udziałów o wartości nominalnej 1.011 (tysiąc jedenaście) złotych każdy. Nowe udziały objął jedyny wspólnik spółki – NTT System S.A. Udziały 
zostały pokryte gotówką.
Podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 4 października 2006 r. i 9 stycznia 2007 r. nie zostały jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejonowy 
w Warszawie.
Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Emitent nie posiada wobec spółki żadnych zobowiązań ani należności.

NTT System Montaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000237030. Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym spółki 
i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członkiem organu tej spółki jest osoba związana z Emitentem, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że Dyrektor Handlowy Emitenta – Wojciech 
Kublin jest prezesem zarządu NTT System Montaż Sp. z o.o. W wyżej wymienionej spółce nie działa rada nadzorcza.
Pomiędzy Emitentem a Spółką nie występują powiązania gospodarcze. 

Przedmiotem działalności spółki jest:
• Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji (30.02.Z)
• Produkcja niezapisanych nośników informacji (24.65.Z)
• Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfi kowana (31.62.B)
• Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (51.84.Z) 
• Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (51.85.Z)
• Sprzedaż hurtowa części elektronicznych (51.86.Z)
• Sprzedaż detaliczna mebli wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)
• Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)
• Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 50 000 PLN.
Spółka nie posiada rezerw. 
Za ostatni rok obrotowy spółka nie wykazała zysku ani straty. W 2005 roku spółka nie prowadziła działalności .
Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach, stanowi 
kwota 50 000,00 PLN.
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.
Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy. 
Emitent nie posiada wobec spółki żadnych zobowiązań ani należności.

UAB „NTT SYSTEM BALTIJA” (UAB odpowiednik Sp. z o.o.) z siedzibą w Wilnie, Fabijoniskiu g. 10-6. 
Emitent posiada 25% w kapitale zakładowym spółki i 25% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członkami rady nadzorczej i Zarządu tej spółki nie są osoby związane z Emitentem. Pomiędzy Emitentem a spółką występują powiązania gospo-
darcze tego typu, że UAB „NTT SYSTEM BALTIJA” jest kupującym w fi rmie NTT System S.A.

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż techniki komputerowej i technologii informatycznej.

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 10.000 Ltl (co odpowiada 11 179 PLN wg kursu NBP z dnia 30.12.2005 1Ltl = 1,1179 PLN).
Spółka nie posiada rezerw.
Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 35 371 litów straty (co odpowiada 39 541,24 PLN wg kursu NBP z dnia 30.12.2005).
Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia udziały posiadane na rachunkach, stanowi 
kwota 3 395,25 PLN.
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce.
Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Emitent na dzień 30 września 2006 r. posiada wobec spółki zobowiązania w kwocie 3,16 PLN oraz należności od spółki w kwocie 158 355,99 PLN.

NTT System Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Osowska 84, zarejestrowana w Są-
dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000112787. Emitent posiada 100% w kapitale 
zakładowym spółki i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki.
Członkiem organu spółki jest osoba związana z Emitentem, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że Wiceprezes Zarządu Emitenta – Jacek Kozubow-
ski jest likwidatorem NTT System Transport Sp. z o.o.
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Pomiędzy Emitentem a spółką obecnie nie występują powiązania gospodarcze.

Przedmiotem działalności spółki były:
• Transport drogowy towarów (60.24.)
• Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)
• Obecnie Spółka jest w trakcie likwidacji.

Kapitał wyemitowany spółki wynosił 162 500 PLN.
Spółka nie posiada rezerw.
Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 1 247,36 PLN zysku.
Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia akcje posiadane na rachunkach, stanowi 
kwota 162 500,00 PLN (wartość objętych udziałów). Udziały w NTT System Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji zostały 
objęte w księgach rachunkowych Emitenta odpisem aktualizującym ich wartość w kwocie 56 667,50 PLN z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
Emitent opłacił w pełnej wysokości wszystkie posiadane udziały w spółce
Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie uzyskał w ostatnim roku obrotowym dywidendy.
Emitent posiada wobec Spółki zobowiązania w kwocie 44 267,90 PLN.
W dniu 10 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał nie-
prawomocne postanowienie o wykreślenie NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt WA XIII KRS 
422/07/869). NTT System Transport Sp. z o.o. w likwidacji zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców po uprawomocnieniu się ww. postano-
wienia.
W wyniku zamknięcia likwidacji i podziału między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli Emitent odzyskał 94 tys. zł z ty-
tułu wniesionych udziałów.

Case Factory Spółka Akcyjna (dawniej Aplicom S.A.) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 476, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000267673. Spółka zależna Emitenta – WTC Sp. z o.o. posiada 60% w kapi-
tale zakładowym spółki i 60% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Członkami rady nadzorczej tej spółki są osoby związane z Emitentem, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że Prezes Zarządu Emitenta – Tadeusz 
Kurek oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta – Jacek Kozubowski są Członkami Rady Nadzorczej Case Factory S.A.
Członkiem Rady Nadzorczej tej spółki jest osoba związana z podmiotem zależnym Emitenta, zachodzi powiązanie tego rodzaju, że prezes zarządu 
WTC Sp. z o.o. – Damian Pietrzykowski jest członkiem Rady Nadzorczej Case Factory S.A.
Pomiędzy spółką zależną Emitenta a spółką nie występują powiązania gospodarcze.
Pomiędzy Emitentem a spółką nie występują powiązania gospodarcze

Przedmiotem działalności spółki jest:
• Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72. 10. Z)
• Działalność w zakresie oprogramowania (72. 20. Z)
• Przetwarzanie danych (72. 30. Z)
• Działalność związana z bazami danych (72. 40. Z)
• Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgowych i sprzętu komputerowego (72.50.Z)
• Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
• Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklowymi (51)
• Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli (52)
• Obsługa nieruchomości na własny rachunek (70.1)
• Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
• Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (70.3)
• Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)
• Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A)
• Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfi kowana (74.8) 
• Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfi kowane (80.42)
• Produkcja maszyn biurowych i komputerów (30.0)

Kapitał wyemitowany spółki wynosi 500 000 PLN.
W okresie ostatnich 3 lat spółka nie prowadziła działalności. Spółka nie posiada rezerw.
Emitent nie jest zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych oraz nie posiada bezpośrednio akcji w spółce.
Spółka zależna Emitenta – WebTradeCenter Sp. z o.o. posiada w Case Factory S.A. 16 000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych założycielskich 
serii A o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz 14 000 nieuprzywilejowanych akcji imiennych założycielskich serii B o wartości nominalnej 10,00 
PLN każda. WebTradeCenter Sp. z o.o. nie opłaciła w pełnej wysokości akcji nowej emisji serii B, zostały one opłacone w ¼ wysokości. Pozostała 
część ma zostać pokryta do 31 grudnia 2007 r. Akcje założycielskie serii A zostały przez WebTradeCenter Sp. z o.o. opłacone w całości.
Emitent nie posiada wobec spółki żadnych zobowiązań ani należności. Spółka zależna Emitenta – WebTradeCenter Sp. z o.o. posiada wobec spółki 
należności w kwocie 105 000 PLN. Spółka zależna nie posiada wobec spółki żadnych zobowiązań. 
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz ich oświadczenia znajdują się w pkt 1 część III niniejszego Prospektu 
– Dokument Rejestracyjny.

2. CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi oferowanymi przez Emitenta na rynku kapitałowym zostały przedstawione w pkt 1.3 część 
II niniejszego Prospektu – Czynniki Ryzyka.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE

3.1. Oświadczenie Zarządu NTT System S.A. w sprawie kapitału obrotowego
Zarząd Emitenta oświadcza, iż w dacie zatwierdzenia Prospektu Emitent dysponuje odpowiednim i wystarczającym kapitałem obrotowym, w wy-
sokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu. Emi-
tentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić w przyszłości.

3.2. Oświadczenie Zarządu NTT System S.A. w sprawie kapitalizacji i zadłużenia
Tabela 1. Kapitalizacja i zadłużenie

Wyszczególnienie  Na dzień 31.12.2006

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem: 98 931
- zabezpieczone
1) kredyt krótkoterminowy 27 559
2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty w 2006 roku -
- niezabezpieczone -
1) zobowiązania z tytułu dostaw 69 025
2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 1 881
3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 291
4) zobowiązania pozostałe 38
5) fundusze specjalne (ZFŚS) 137
6) dywidenda -
Zadłużenie długoterminowe: 106
- zabezpieczone
1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2006 roku -
2) leasing 106
Kapitał własny 71 227
-kapitał podstawowy 66 536
-kapitał zapasowy -
- wynik z lat ubiegłych 10
- wynik roku bieżącego 4 681
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:
A. Środki pieniężne 13 794
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych -
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 76
D. Płynność (A+B+C) 13 870
E. Bieżące należności fi nansowe 72 239
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 27 559
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego -
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie fi nansowe 71 372
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Wyszczególnienie  Na dzień 31.12.2006

I. Krótkoterminowe zadłużenie fi nansowe (F+G+H) 98 931
J. Krótkoterminowe zadłużenie fi nansowe netto (I-E-D) 12 822
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe -
L. Wyemitowane obligacje -
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki -
N. Długoterminowe zadłużenie fi nansowe netto (K+L+M) -
O. Zadłużenie fi nansowe netto (J+N) 12 822

Źródło: Spółka

Zadłużenie pośrednie i warunkowe nie występuje.

3.3. Opis interesów osób fi zycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Doradca Prawny
Kancelaria prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni z siedzibą w Warszawie zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z NTT System S.A. pełni 
funkcję doradcy prawnego pierwszej publicznej oferty Akcji Oferowanych.
Jednocześnie Kancelaria prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni uczestniczyła w przygotowaniu projektu uchwały emisyjnej akcji zwykłych 
na okaziciela serii C NTT System S.A oraz brała udział w przygotowaniu części Prospektu emisyjnego w zakresie opisanym w pkt 1.1.5. Dokumentu 
Rejestracyjnego.
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z oferty publicznej Emitenta. Doradca Prawny nie posia-
da akcji Emitenta. Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konfl ikty interesów.

Doradca Finansowy
Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniąca funkcję doradcy fi nansowego Emitenta, jest podmiotem odpowiedzialnym za czynno-
ści o charakterze doradczym i koordynacyjnym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie ich 
do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności w zakresie doradztwa przy opracowaniu wstępnej koncepcji podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję lub emisje Akcji Oferowanych Spółki, a także w zakresie sporządzenia części Prospektu emisyjnego wskazanych 
w oświadczeniu w pkt 1.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.
Wynagrodzenie dla Skyline Investment S.A. jest powiązane z wielkością środków pieniężnych pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych.
Skyline Investment S.A. jest akcjonariuszem Emitenta, jednakże posiadane przez niego akcje (stanowiące 2% kapitału) nie są przedmiotem Oferty.

Oferujący
Oferującym Akcje Serii C Emitenta oraz podmiotem przygotowującym pierwszą Ofertę Publiczną Emitenta jest Dom Maklerski IDMSA z siedzibą 
w Krakowie, który jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z umowy o przeprowadzenie publicznej oferty akcji i wprowadzenie Akcji 
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Wynagrodzenie DM IDMSA jest częściowo uzależnione od warunków Publicznej Oferty.
DM IDMSA był podmiotem sporządzającym części Prospektu wskazane w oświadczeniu w pkt 1.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Pro-
spektu.
Oferujący ani żadna z osób uczestniczących w sporządzeniu prospektu z ramienia Oferującego nie posiada akcji Emitenta.

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane z emisji środki pieniężne na następujące cele:

• Budowę nowego zakładu produkcyjnego – 10-11 mln PLN
 Emitent planuje budowę nowej montowni komputerów stacjonarnych o wydajności 400 tys. szt. rocznie, z możliwością modułowej rozbudo-

wy w przyszłości do wydajności 1,28 mln szt. komputerów rocznie; zakład jest projektowany tak, aby istniała możliwość montowania nie tylko 
komputerów stacjonarnych, ale również komputerów przenośnych, serwerów, terminali oraz elektroniki użytkowej (odtwarzacze MP3, telefo-
ny komórkowe, palmtopy itp.); po zakończeniu budowy, całość produkcji zostanie przeniesiona z obecnego zakładu do nowego, a w miejsce 
obecnej produkcji zostaną przeniesione biura i serwis z siedziby w Warszawie.

 Budowa zakładu nie tylko zwiększy potencjał produkcyjny Emitenta, ale również umożliwi produkcję innych rodzajów komputerów i elektro-
niki użytkowej, przełoży się na redukcję kosztów jednostkowych produkcji, znacznie zmniejszy ilość wadliwych produktów. Jest niezbędna 
do uruchomienia centrum logistycznego oraz zautomatyzowania sposobu składania zamówień.

• Wdrożenie nowego systemu CRM – 0,5-1,0 mln PLN
 Celem wdrożenia systemu customer relation managment (w skrócie CRM) jest budowa relacji z klientami korporacyjnymi, rządowymi oraz 

detalicznymi; najpierw zostanie wdrożony moduł do obsługi klientów korporacyjnych i rządowych, a następnie moduł do obsługi klientów 
detalicznych.

• Utworzenie centrum szkoleniowego – 0,5-1,5 mln PLN
 Główną rolą centrum będzie edukacja obecnych i potencjalnych klientów (szkolenia, seminaria, spotkania branżowe), prezentowanie nowych pro-



NTT System  |  Prospekt Emisyjny • 235

Część IV – Dokument Ofertowy

duktów i rozwiązań oraz pośrednio budowanie wizerunku na rynku (również poprzez angażowanie w system szkoleń dostawców, którzy będą 
współfi nansować te szkolenia). Oczekiwanym efektem realizacji tej inwestycji będzie skokowe zwiększenie sprzedaży serwerów i terminali.

• Rozbudowę centrum serwisowego – 0,5 mln PLN
 Realizacja tej inwestycji umożliwi prowadzenie serwisu on-site (czyli serwisowanie sprzętu u klienta). Aby maksymalnie skrócić czas reakcji (od 

zgłoszenia do przyjazdu) oraz zredukować koszty obsługi, centra serwisowe będą rozproszone po jednostkach regionalnych Emitenta; celem 
inwestycji jest usprawnienie obsługi.

• Budowę centrum logistycznego – 20 mln PLN
 Umożliwi Emitentowi zmianę sposobu prowadzenia działalności; obecnie Emitent szacuje zapotrzebowanie na poszczególne podzespoły 

niezbędne do produkcji i dystrybucji (płyty główne, procesory, dyski twarde, monitory, pamięci, obudowy itp.), następnie kupuje je w ilościach 
hurtowych od dystrybutorów lub bezpośrednio od producentów, montuje komputery i szuka ich nabywców poprzez wszystkie obsługiwane 
kanały dystrybucji – taki model oznacza potrzebę zaangażowania dużych środków obrotowych oraz ryzyko operacyjne związane ze spadkiem 
cen podzespołów.

 Docelowy model biznesu, po oddaniu do użytku centrum logistycznego, to odpłatny wynajem powierzchni magazynowej dystrybutorom/
producentom podzespołów, którzy utworzą własne magazyny, zaś składowane w nich własne towary przeznaczą pod wyłączne potrzeby NTT 
(dystrybutorzy/producenci będą odpowiadali za zarządzanie stanami magazynów, w tym za zatowarowanie, dostawy, zwroty, planowanie, 
ryzyko dotyczące utraty wartości rynkowej itp., a Emitent na bieżąco będzie pobierał dostępny w ich magazynach towar według cennika 
z bieżącego dnia).

 Uruchomienie centrum logistycznego wyeliminuje ryzyko związane ze spadkiem ceny podzespołów, obniży koszty obsługi zakupów podze-
społów oraz obniży zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy.

• Zautomatyzowanie sposobu zamawiania komputerów – 1,0 mln PLN
 Uwieńczeniem budowy nowego zakładu oraz centrum logistycznego będzie wdrożenie zautomatyzowanego systemu zamawiania kompute-

rów (konfi gurator); specjalne oprogramowanie będzie udostępnione przez Emitenta kwalifi kowanym klientom w Polsce i za granicą i umożliwi 
im składanie zamówień on-line; system będzie obsługiwany jednocześnie przez dostawców i odbiorców – dostawcy będą na bieżąco wpi-
sywać do systemu informacje o podzespołach składowanych w centrum logistycznym (parametry techniczne, ilość, cena itp.), a klienci będą 
mogli zamówić dowolne konfi guracje komputerów z podzespołów aktualnie znajdujących się w magazynach centrum logistycznego.

 Wdrożenie tego systemu przełoży się na zwiększenie konkurencyjności Emitenta poprzez pełną elastyczność w konfi guracji komputerów przez 
klientów, a także redukcję kosztów, eliminację błędów przy składaniu i przyjmowaniu zamówień oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

• Środki obrotowe netto – 13 mln PLN.

Emitent zamierza wydatkować wszystkie środki pozyskane w ramach przeprowadzenia Oferty Publicznej na inwestycje wskazane w celach emisji. 
Ewentualna zmiana dotycząca celów emisyjnych zostanie podjęta przez Zarząd Emitenta i podana do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego, niezwłocznie po jej podjęciu.

Emitent prowadzi prace przygotowawcze do rozpoczęcia wyżej wymienionych inwestycji i nie podjął w stosunku do tych inwestycji jakichkolwiek 
wiążących zobowiązań.
Stopień zaawansowania prac przygotowawczych planowanych inwestycji jest następujący:

• Spółka zakupiła teren pod budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum logistycznego (13.11.2006 r.) koszt ten nie został ujęty w pla-
nowanych kosztach, które obejmują wyłącznie koszt postawienia budynku oraz jego wyposażenia.

• Aktualnie Spółka pracuje nad projektem budynku nowego zakładu produkcyjnego oraz jest w trakcie załatwiania wszystkich koniecznych 
decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę).

• Trwają również prace przygotowawcze do rozpoczęcia pozostałych planowanych inwestycji (najbardziej zaawansowane są prace w ramach 
wdrażania nowego systemu CRM).

Przy przyjętej maksymalnej cenie emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C równej 5 zł każda, planowane wpływy netto z emisji wyniosą 
ok. 48 mln zł.

Zarząd NTT System S.A. oświadcza, że jeśli przewidywane wpływy z emisji będą niższe niż zakładane, to brakujące środki Emitent sfi nansuje kre-
dytem lub wypracowaną nadwyżką fi nansową. Emitent nie wyklucza możliwości przesunięcia środków pieniężnych z emisji między wskazanymi 
celami inwestycyjnymi, jak również przeprowadzenia innych inwestycji. Zarząd Emitenta podejmie decyzję o przeprowadzeniu nowych inwestycji, 
uwzględniając aktualną sytuację rynkową.

Wg Emitenta przewidywane wpływy z Oferty Publicznej będą wystarczające na pokrycie wszystkich planowanych sposobów wydatkowania.

Do momentu wykorzystania środków z emisji akcji serii C pozyskane środki będą inwestowane w formie lokat bankowych, bonów skarbowych, 
obligacji państwowych lub komercyjnych dłużnych papierów wartościowych z gwarancją wykupu lub też wykorzystane do zmniejszenia krótko-
terminowego zadłużenia w rachunku bieżącym.
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,50 PLN każda i łącznej war-
tości nominalnej 16 564 125 zł.

Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do obrotu 347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 44 009 350 akcji zwykłych 
na okaziciela serii B oraz nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,50 PLN każda, jak również wprowa-
dzanych jest nie więcej niż 11 042 750 Praw do Akcji Oferowanych („PDA”).

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe
Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka 
dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie 
może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przed-
miotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych 
akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych – od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo złożenia zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie 
prospektu albo zawiadomienie nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału za-
kładowego (art. 431 § 4 KSH).

4.3. Wskazanie, czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają 
one formę zdematerializowaną

Prawa do Akcji związane z Akcjami Oferowanymi odnoszą się do akcji na okaziciela. Akcje Oferowane wyemitowane zostały jako akcje zdemate-
rializowane.
Akcje dopuszczane do obrotu są akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy 
zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi.
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych zdematerializowanych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartoś-
ciowych z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych
Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,50 PLN.

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi 
oraz procedury wykonywania tych praw

Prawa i obowiązki związane z papierami wartościowymi Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz w innych 
przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadcze-
nia usług doradztwa podatkowego, fi nansowego i prawnego.

Prawa majątkowe związane z papierami wartościowymi Spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu fi nansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, prze-

znaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie 
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, jaki wyznacza Zwy-
czajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 
348 KSH). Ustalając dzień dywidendy, Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do po-
działu akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym 
w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa 
prawo do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi 
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfi katu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfi katu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. 
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Certyfi kat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie 
międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypad-
ku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały 
redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie 
pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dy-
widendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone 
zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z kodeksem spółek han-
dlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). 
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego 
lub nieakumulowanego charakteru wypłat.

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa 
w art. 433 KSH, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia 
podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało 
to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu Zgro-
madzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 
Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 
że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję fi nansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od wskazanego w punkcie 1) prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta 
nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia 
usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone.

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji; zgodnie z art. 474 
§ 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez 
każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.
6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw 

lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (uprawnienia korporacyjne):
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Zgod-

nie ze Statutem każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad 

poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 §1 KSH). 
We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu 
do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem 
(art. 401 §1 KSH).

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.
4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co 

najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej 
spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjo-
nariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych); jeżeli Walne Zgromadzenie 
oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu 
rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli 
jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 
obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu 
do udzielenia informacji (art. 429 KSH).

7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie 
z przepisami o obrocie instrumentami fi nansowymi (art. 328 § 6 KSH).

8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania fi nansowego wraz z odpisem sprawozdania 
Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
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9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu 
listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem 
(art. 407 § 2 KSH).

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej 
z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wyto-

czy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 

505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku prze-
kształcenia Spółki).

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub 

zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależ-
ności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpo-
wiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

17) Zgodnie ze Statutem Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza 
posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjona-
riuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia 
przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakłado-
wego. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje fi nansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać 
przeznaczona do podziału, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych 
w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 KSH ,określoną część zysku spółki na fi nansowanie nabycia akcji 
własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa 
maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. Po nabyciu akcji własnych 
w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu 
kapitału zakładowego.

18) Zgodnie ze Statutem Emitenta w Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe i akcje imienne uprzywilejowane. 
Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa 
lub statut nie stanowi inaczej.

4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały utworzone lub wyemitowane 
papiery wartościowe

W dniu 25 października 2006 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie emisji Akcji Oferowanych, o następującej treści:

Uchwała nr 2/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod fi rmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2006 roku w sprawie: podwyż-
szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariu-
szy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431§ 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 
co następuje:

§ 1
1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 83 100 000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony 

sto tysięcy) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 16 564 125 (słownie: szesnaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieś-
cia pięć) złotych.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 11 042 750 (słownie: jedenaście milionów czterdzieści dwa 
tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk akcji serii C.

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami na okaziciela.
4. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 1,5 zł (słownie: jeden i 50/100 złoty).
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.
6. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyż-

szenia kapitału zakładowego Spółki.
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7. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku 
do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowa-
ny sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2006, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku.

§ 2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
I.
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66 535 875,- zł (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zło-
tych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy ) każda, w tym:
a) 347 900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji imiennych, założycielskich serii A.
b) 44 009 350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji imiennych serii B.”
otrzymuje brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 83 100 000,00 zł (osiemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na akcje o wartości 
nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy ) każda, w tym:
a) 347 900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii A.
b) 44 009.350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii B.
c) nie więcej niż 11 042 750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii C.”
II.
§ 5 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:
„Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki NTT System 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”
otrzymuje brzmienie:
„Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki NTT System 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii C zostały objęte w drodze oferty publicznej”.

§ 3
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania prze-

sunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji;
2) dokonania przydziału akcji serii C;
3) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii C;
4) odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publi-

kacji Prospektu emisyjnego;
5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały 
i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz rekomendowanego sposobu ustalenia 
ceny emisyjnej.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii C pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem za-
pewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. Wobec ograniczonych możliwości fi nansowania przez dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii C jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa 
poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych, oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się 
do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwe-
storów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji 
serii C, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa 
poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C w oparciu o księgę popytu.
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Uchwała nr 4/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod fi rmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym i ich demateriali-
zacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje:

§ 1.
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§ 2.
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B i C oraz praw do akcji 

serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o któ-

rej mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 2 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o poniższej treści.

Uchwała nr 3/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod fi rmą NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji 

serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą [2/2006] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie usta-
nowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla osób o szczególnym znaczeniu dla Spółki („Program Motywacyjny”), uchwala się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii D

§ 1
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 5 ust. 6-9 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwala się emisję:

a. od 1 (słownie: jeden) do 530.000 (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,
b. od 1 (słownie: jeden) do 530.000 (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,
c. od 1 (słownie: jeden) do 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C,

na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii D Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii D Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2-3 

niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą 

być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D w terminie wskazanym 

w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2
1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki wskazanym i na wa-

runkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na pod-
stawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskryp-
cyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”).

2. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Moty-
wacyjnego.

3. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione, tracą ważność.
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§ 3
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu 

Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4
W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.400.000 
zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) w drodze emisji nie więcej niż 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okazi-
ciela serii D o wartości nominalnej 1,50 (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt grodzy ) każda.

§ 5
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyj-
nych emitowanych na podstawie §§ 1-3 niniejszej uchwały.

§ 6
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do ak-
cji serii D jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo 
uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7
1. Prawo objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii D obejmowane będą po wartości nominalnej wynoszącej 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda (cena emisyjna).
4. Akcje serii D będą emitowane przez Spółkę w trzech transzach:

a. Transza 1 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 530.000 (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla 
posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A,

b. Transza 2 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 530.000 (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla 
posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B,

c. Transza 3 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do 540.000 (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy) akcji serii D i jest przeznaczona dla 
posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 8
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na ra-
chunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii D, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie 
należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

§ 9
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii D Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dema-

terializacji akcji serii D.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D do obrotu 
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której 
mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

3. Z zachowaniem postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 roku Nr 2/2006 w sprawie: ustano-
wienia w Spółce Programu Motywacyjnego, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D 
(Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii D, warunki przyjmowania zapi-
sów na akcje serii D, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii D, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 
akcji serii D, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:
I.  Do § 5 Statutu Spółki dodaje się ust 6-9 w następującym brzmieniu:

„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie 
więcej niż 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt 
groszy) każda.
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7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych 
serii A, B oraz C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 roku Nr 2/2006.
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
9. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.”

§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu w zakresie § 5 ust. 6-9 Statutu Spółki w przedmiocie warunko-

wego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej 

uchwały.
3. W terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Opinia Zarządu Spółki NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy 
prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz prawa poboru akcji serii D oraz proponowany sposób ustalenia ceny 
emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskryp-
cyjnych serii A, B oraz C.
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Głów-
nym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Spółki oraz osób, na których spoczywa 
odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki.
Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona Akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej 
je ze Spółką.
Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B i C oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie narusza upraw-
nień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, oraz C nieodpłatnie.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii D na poziomie wartości nominalnej wynoszącej 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt 
groszy) za każdą akcję.

4.7. Data emisji papierów wartościowych
Podstawą emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia, podjęta w dniu 25 października 2006 r.
Zamiarem Emitenta jest, aby emisja Akcji Oferowanych została zarejestrowana na przełomie I i II kwartału 2007 roku.

4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych

4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta.

4.8.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi oraz z ustawy o ofercie publicz-
nej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub-
licznych

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o ofercie publicznej oraz w Usta-
wie o obrocie instrumentami fi nansowymi, które wraz z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zastąpiły przepisy 
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

• papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich 
dopuszczeniu do tego obrotu,

• dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami 
fi nansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa fi rmy inwestycyjnej.

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub 
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów fi nan-
sowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami fi nansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy 
o obrocie instrumentami fi nansowymi. Okresem zamkniętym jest:

• okres od wejścia w posiadanie przez osobę fi zyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów fi nansowych, spełniających 
warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

• w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku 
obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że 
osoba fi zyczna nie posiadała dostępu do danych fi nansowych, na podstawie których został sporządzony raport;
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• w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia 
danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, 
że osoba fi zyczna nie posiadała dostępu do danych fi nansowych, na podstawie których został sporządzony raport;

• w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakoń-
czenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba, że osoba fi zyczna nie posiadała dostępu do danych fi nansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze or-
ganizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego 
emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności go-
spodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi po-
wiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji 
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów fi nansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, każdy:

• kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
• kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału 

osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,
• kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo 

• kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie 
powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiada-
nych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów 
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 mie-
sięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz 
spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% 
ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo 
o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce 
wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji (art. 72 
ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyżej, zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% 
ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 
miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej 
niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 2 ustawy).
Ponadto, przekroczenie:
33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub 
zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej 
liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 ustawy);
66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub za-
mianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1),
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki 
jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia inne-
go niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo 
do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 
(dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie po-
wodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie 
głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, 
zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 
ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spół-
ce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięcz-
ny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). 
Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów przez podmioty 
zależne od podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
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dotyczącego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 ustawy). Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego 
zgodnie z art. 74 ust. 1 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań, jest 
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem 
osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.
Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki 
jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku 
pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, 
a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, obowiązki o których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji:

• wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowa-
nym lub nie są dopuszczone do tego obrotu;

• od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej;
• w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym;
• zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia fi nansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie 

z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach fi nansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871);
• obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia pole-

gającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu;
• w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, 
gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia fi nansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 
2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach fi nansowych.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie 
akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa, a w przypadku, 
gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot 
zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy.
Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które 
mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji fi nansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzą-
cego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest 
niedopuszczalne chyba, że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego 
na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po ce-
nie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, 
której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji 
zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja 
Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni 
(art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są no-
towane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne 
od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spół-
ki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać 
umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nan-
sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy:
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spoczywają również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
• nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 

takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji;
• uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej 

spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym;
• dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego;

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

• inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
• inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
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3) podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje 
w związku z posiadaniem akcji:

• przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania 
czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi;

• w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi – w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zlecenio-
dawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu;

• przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach reprezentowania posiadaczy papierów 
wartościowych wobec emitentów, wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej 
dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiąg-
nięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:

• małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosun-
ku przysposobienia, opieki i kurateli,

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
• mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego fi rmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościo-

wych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
• jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
• papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego usta-

nowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa 
się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie;

• akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio;
• papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
• po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność maklerską, który wykonuje czynności określone w pkt 

4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią;
• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, 

umowy lub przepisu prawa.
Zgodnie z art. 88 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki, uwa-
ża się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć 
w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub 
obowiązek nabycia akcji spółki publicznej.
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 
70 oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji:

• w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi
• przez fi rmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy 

o obrocie instrumentami fi nansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego
• w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym 

mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi 
oraz za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy – w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy, nie stosuje się 
również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjona-
riuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez 
nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH.

4.8.3. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi  
oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spółkach publicznych

Ustawa o obrocie instrumentami fi nansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący:
1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 
159 ust. 1 ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 200 tys. złotych, 



246 • NTT System  |  Prospekt Emisyjny

Część IV – Dokument Ofertowy

chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, 
w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy);
2) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może 
nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 100 000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowa-
dzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy).
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób następujący:
1) zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z:

• akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekrocze-
nie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy);

• wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
w art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy);

• akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy);
• wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów powodujący powstanie obowiązków, o których mowa 

odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy uległ zmianie w wyniku zdarzeń, o których mowa odpowiednio w art. 72 
ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 ustawy, do dnia wykonania obowiązków określonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy);

• nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwa-
łą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw;

2) zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego, kto:
• nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 

określonych w tych przepisach,
• przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 ustawy,
• nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy,
• nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 

73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 ustawy,
• podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 ustawy,
• wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 

wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
• nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy,
• w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 ustawy,
• nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79 ustawy,
• dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej,
Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000 tys. złotych, przy czym może być ona nałożona odrębnie 
za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmio-
ty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, 
Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naru-
szenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

4.8.4. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgło-
szenia, przekracza równowartość 50.000.000 Euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpo-
średnio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Wartość denominowana w Euro podlega 
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 115 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

1) przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przed-
siębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców;

2) objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% głosów na walnym zgromadzeniu;
3) rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o ochronie kon-

kurencji i konsumentów.
Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej 
dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:
a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,
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 nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 Euro.

 Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się pozycja dominująca na rynku, na któ-
rym następuje koncentracja (art. 13a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję fi nansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności go-
spodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji fi nansowej może przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udo-
wodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.

3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wyko-
nywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo 
należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający akcje lub odpowied-
nio instytucja fi nansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w spra-
wach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wyda-
na, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania koncentra-
cji. Wydając zgodę, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierza-
jących dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli 
w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał 
koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stano-
wiącej równowartość od 1 000 do 50 000 000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konku-
rencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stano-
wiącej równowartość od 500 do 10 000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą 
w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających 
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, 
w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności 
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 roku – okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 
1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 roku Nr 52, poz. 547 ze zm.).

4.8.5. Rozporządzenie Rady EWG w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe 
reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których 
dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

1. zawarciu odpowiedniej umowy,

2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub

3. przejęciu większościowego udziału.
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Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokona-
nia koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 mln EUR;

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 100 mln EUR;

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR; oraz

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

• instytucje kredytowe lub inne instytucje fi nansowe, bądź też fi rmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje do-
tyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe 
nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartoś-
ciowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygo-
towania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka 
sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

4.9. Oferty przejęcia lub procedury przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odnie-
sieniu do papierów wartościowych 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub-
licznych wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, 
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawar-
tego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania 
od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez 
zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu nastę-
puje po ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, 
a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji fi nansowej udzielającej zabezpiecze-
nia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego dzia-
łalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej 
rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do za-
wiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, 
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni 
od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie: akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, oraz pod-
mioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty 
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie 
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
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4.10. Publiczne oferty przejęcia lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w sto-
sunku do kapitału Emitenta dokonane przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego 
i bieżącego roku obrotowego

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11. Informacje o potrąconych u źródła podatkach dochodowych z tytułu papierów wartościowych  
i wskazanie, czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła

4.11.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy

4.11.1.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fi zyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fi zycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących zasad, określo-
nych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych:

1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodo-

wym od osób fi zycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych),
3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych),
4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją 

na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 
5 lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fi zycz-
nej, której wypłacana jest dywidenda.

4.11.1.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w Ustawie o podatku dochodo-
wym od osób prawnych:

1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy;
2) podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
3) kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych odlicza się 

od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W braku możliwości odliczenia kwotę 
tę odlicza się w następnych latach podatkowych (art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);

4) zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, uzyskujące dochody od spółek tworzących 
tę grupę (art. 22 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);

5) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma-
jących siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych):
a) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku docho-

dowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest 

spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w lit. a,
d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

− spółka, o której mowa w lit. b, albo
− położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 ust. 13 Ustawy o podatku dochodo-

wym od osób prawnych, spółki, o której mowa w lit. b, jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 
dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów 
wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

6) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych).
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4.11.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji oraz praw do akcji oferowanych w publicznym obrocie

4.11.2.1. Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem 
opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, 
czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowa-
niu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyska-
nego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podat-
kowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 
a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiega-
jących podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika 
zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfi kat rezydencji), wydane przez właściwy organ 
administracji podatkowej.

4.11.2.2. Opodatkowanie dochodów osób fi zycznych

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów 
fi nansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek do-
chodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych). Wyjątkiem od przedstawionej 
zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów fi nansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli 
czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie 
łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych, jest:
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, okre-

ślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14;
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów fi nansowych oraz z realizacji praw z nich 

wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami 

uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38;
• różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach 

w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów okre-
ślonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i docho-
dy z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów fi nansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek 
dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiega-
jących podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika 
zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfi kat rezydencji), wydane przez właściwy organ 
administracji podatkowej.

4.11.2.3. Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fi zyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym 
również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego 
pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub 

b) prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobiste-
go stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
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4.11.2.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż papierów wartościowych tym podmiotom i za ich pośrednictwem, 
zgodnie z przedmiotową ustawą zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl przepisu art. 9 pkt 9 sprzedaż papierów war-
tościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz sprzedaż papierów wartościowych dokonywaną za pośred-
nictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską stanowi czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych.
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z ty-
tułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego 
podatku (art. 2 pkt 4).
W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego obrotu papierami wartościo-
wymi będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, wynosi 1%.

4.11.2.5. Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) 
płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie orga-
nowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim 
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, 
jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

5. INFORMACJE O WARUNKACH OFERT

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składa-
niu zapisów

5.1.1. Parametry Oferty

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest 11.042.750 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda. Akcje 
serii C oferowane są:

•  w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – 8 000 000 akcji
•  w ramach Transzy Otwartej – 3 042 750 akcji

Do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań planuje się wprowadzić:
• 347 900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• 44 009 350 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,5 zł każda
• nie więcej niż 11 042 750 praw do akcji serii C
• nie więcej niż 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

5.1.2. Harmonogram Oferty 

Tabela 2. Harmonogram Oferty

Planowany termin procesu budowania księgi popytu – Składanie 
Deklaracji Nabycia:

od 12 marca 2007 r. do 14 marca 2007 r., do godziny 14.00

Podanie ceny emisyjnej Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane

Rozpoczęcie subskrypcji Akcji Oferowanych: 16 marca 2007 r.

Zakończenie subskrypcji Akcji Oferowanych: 21 marca 2007 r.

Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Oferty

Przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów oraz rezygnacji z przeprowa-
dzenia procesu „book-building”. W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane zostanie podana do publicznej wiado-
mości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej 
wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia lub zmiany terminu „book-building” 
– z uwagi na możliwość znaczącego wpływu na ocenę Oferowanych Akcji – stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości 
w ww. trybie, nie później niż przed rozpoczęciem procesu „book-building”.
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Po rozpoczęciu publicznej subskrypcji Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba 
Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty. Termin ten nie może 
być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów zostanie podana do pub-
licznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany 
do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych stosow-
na informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w ww. trybie, nie później niż przed terminem przydziału Akcji Oferowanych.

5.1.3. Budowanie księgi popytu – book building 

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-
building”.
Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są akcje serii C. W wyniku tych działań powstanie księga popytu na Akcje 
Oferowane. Będzie ona wykorzystana przy ustalaniu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Osoby, które wezmą udział w procesie „book-building”, będą mogły skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o któ-
rych mowa w niniejszym Prospekcie (cz. IV pkt 5.2.3).
Proces budowania księgi popytu polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia od Inwestorów, zainteresowanych nabyciem na podstawie niniejszego 
Prospektu określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. 
Deklaracje Nabycia nie zawierające:

• liczby akcji będącej wielokrotnością 100 sztuk,
• liczby akcji w ilości co najmniej 1 000 sztuk,
• ceny we wskazanym przedziale cenowym,
• ceny z dokładnością do 0,1 zł,
• pozostałych wymaganych danych przewidzianych w Deklaracji Nabycia,

będą uznane za nieważne.

Przedział cenowy dla akcji serii C wynosi 3,5 zł do 5 zł. Deklaracje Nabycia będą zbierane za pośrednictwem Oferującego lub członków konsorcjum 
dystrybucyjnego, jeżeli takie powstanie. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego po zatwierdzeniu Prospektu, zostanie podana 
do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przeka-
zany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Potencjalny Inwestor, w trakcie trwania procesu „book-building”, może złożyć jedną Deklaracji Nabycia, określając liczbę Akcji Oferowanych i cenę, 
po jakiej gotów jest nabyć określoną liczbę Akcji Oferowanych. Odpowiedni formularz będzie udostępniony przez Oferującego lub członków 
konsorcjum dystrybucyjnego (jeżeli takie powstanie). Złożoną Deklaracje uznaje się za ważną z zastrzeżeniem ww. warunków uznania Deklaracji 
Nabycia za nieważną. Złożoną Deklarację można wycofać przez złożenie pisemnego oświadczenia w POK przyjmującym Deklarację Nabycia.
Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenia może złożyć łączną Deklarację Nabycia, obejmującą zarządzane przez siebie 
rachunki. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych składają Deklaracje Nabycia odrębnie, na rzecz poszczególnych funduszy zarządzanych przez 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Wzór formularza Deklaracji Nabycia został przedstawiony w cz. IV pkt 10.6 niniejszego Prospektu.

5.1.4. Zasady składania zapisów

MINIMALNA WIELKOŚĆ ZAPISU

W obu transzach przyjmowane będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 500 sztuk, jednakże wartość zapisu składana w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych przez podmioty uprawnione do nabywania akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wskazane poniżej wynosi 
nie mniej niż 100 000 zł.

ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Do nabywania akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych uprawnieni są:
a) dom maklerski
b) bank
c) zakład ubezpieczeń
d) fundusz inwestycyjny
e) fundusz emerytalny
f) podmiot, zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (tzw. asset management)
g) podmiot (osoba fi zyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), w imieniu którego zapis dokonuje 

podmiot zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (klient asset management)
h) subemitent inwestycyjny – w wypadku podpisania umowy subemisji inwestycyjnej
i) inny podmiot nabywający akcje na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
j) podmiot, który złożył Deklarację Nabycia Akcji Oferowanych za kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł

W przypadku Inwestorów, którzy złożyli zapis na podstawie imiennego zaproszenia do złożenia zapisu na określoną liczbę Akcji Oferowanych, 
przewidziane zostały preferencje. Warunkiem skorzystania z preferencji jest złożenie w stosownym terminie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych 
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wynikającą z imiennego zaproszenia. Zapisy na Akcje Oferowane złożone w liczbie wynikającej z przekazanego zaproszenia nie będą podlegały 
redukcji.

Zaproszenia skierowane do zarządzających cudzym portfelem papierów wartościowych będą traktowane jak zaproszenia skierowane do tych, 
których portfelem zarządzający zarządza.

Zaproszenia zostaną skierowane drogą faksową, elektroniczną lub w inny sposób, uzgodniony z wybranym Inwestorem. Fakt otrzymania zapro-
szenia będzie potwierdzony osobiście, za pomocą faksu, telefonu lub za pomocą innych środków technicznych, nie wykluczając poczty elektro-
nicznej. Zaproszenia do składania zapisów mogą być kierowane od dnia rozpoczęcia subskrypcji Akcji aż do zakończenia przyjmowania zapisów. 
Aby skorzystać w preferencji, o których mowa powyżej, zapraszany Inwestor powinien odpowiedzieć na zaproszenie do godz. 14.00 następnego 
dnia po otrzymaniu zaproszenia, jak również przed upływem terminu przyjmowania zapisów.

Podstawą do otrzymania zaproszenia i określenia liczby Akcji Oferowanych podanych w zaproszeniu będzie udział w procesie „book-building” 
i złożenie Deklaracji Nabycia Akcji Oferowanych po cenie, która będzie wyższa lub równa ostatecznej cenie Akcji Oferowanych. Zarząd zastrzega 
sobie prawo wysłania zaproszeń również do innych Inwestorów, w tym nie uczestniczących w „book-building”, do wysyłania zaproszeń dotyczą-
cych innej liczby Akcji Oferowanych (tj. większej lub mniejszej) niż deklarowana w „book-building”, jak również do niewysłania zaproszenia pomi-
mo uczestnictwa w „book-building”. Wysłanie zaproszenia na większą liczbę Akcji Oferowanych niż deklarowana w „book-building” nie wiąże się 
dla Inwestora z obowiązkiem złożenia zapisu na większą liczbę Akcji niż wskazana w procesie „book-building”, a jedynie uprawnia go do skorzy-
stania z możliwości złożenia takiego zapisu, który nie będzie wtedy podlegał redukcji. W przypadku złożenia zapisu na liczbę akcji mniejszą niż 
w zaproszeniu, ale większą lub równą wskazanej w procesie „book-building”, zapis nie podlega redukcji.

Wysyłanie zaproszeń przez Emitenta nie ogranicza prawa żadnego Inwestora, w tym Inwestora, do którego skierowano zaproszenie, oraz Inwestora, 
który nie brał udziału w „book-building”, do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Otwartej lub Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

ZAPISY W TRANSZY OTWARTEJ

Do nabywania Akcji Oferowanych uprawnieni są wszyscy Inwestorzy.
Złożenie zapisu na liczbę większą niż liczba Akcji Oferowanych, będzie uważane za zapis na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Ot-
wartej.
Zapisy na Akcje Oferowane składane przez zarządzającego cudzym portfelem papierów wartościowych będą traktowane jako zapisy tych, w któ-
rych imieniu zarządzający składa zapis.
W przypadku zamiaru Inwestora zapisania przydzielonych mu Akcji Oferowanych na wybranym rachunku papierów wartościowych konieczne jest 
złożenie przez Inwestora dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego lub niepełnego wypełnienia zapisu na Akcje Oferowane lub dyspozycji deponowania Akcji 
Oferowanych (łącznie z uznaniem go za nieważny) ponosi Inwestor.
Zapisy będą przyjmowane w punktach obsługi klienta Oferującego Akcje lub członków konsorcjum dystrybucyjnego, jeżeli takie powstanie. 
W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, poprzez udostępnienie 
zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany 
Prospekt.
Możliwe jest składanie zapisów na Akcje Oferowane za pośrednictwem Internetu, telefonu, faxu i za pomocą innych środków technicznych, jeżeli 
taką możliwość dopuszcza regulamin biura maklerskiego przyjmującego zapisy. W takim przypadku Inwestor powinien mieć podpisaną stosowną 
umowę z biurem maklerskim, w którym będzie składał zapis na Akcje Oferowane. Umowa taka powinna w szczególności zawierać upoważnienie 
biura maklerskiego lub jego pracowników do złożenia zapisu na akcje w imieniu Inwestora.

Jeden egzemplarz formularza zapisu jest przeznaczony dla Inwestora, drugi – dla Emitenta, a trzeci – dla punktu przyjmującego zapis. Wzór formu-
larzu zapisu został przedstawiony w cz. IV pkt 10.6 niniejszego Prospektu.

Inwestorzy, którzy złożyli Deklarację Nabycia w procesie „book-building” na Akcje Oferowane, dokonując następnie zapisu na liczbę Akcji Ofero-
wanych co najmniej równą deklarowanej, przy cenie emisyjnej Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej, będą objęci preferencją 
podczas przydziału Akcji Oferowanych, która polega na preferencyjnym przydziale wyłącznie tej liczby akcji opłaconych, która w zapisie jest 
równa liczbie akcji wskazanych w Deklaracji Nabycia złożonej w ramach procesu „book-building”. 

Inwestor chcący skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych powinien w momencie składania zapisu, przedstawić oryginał złożonej 
wcześniej Deklaracji Nabycia. Potwierdzenie wykorzystania danej Deklaracji Nabycia nastąpi poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na przed-
stawionej Deklaracji Nabycia przez pracownika biura maklerskiego oraz Inwestora składającego zapis.

Złożenie wielokrotnie zapisu będzie traktowane jako złożenie zapisu na łączną liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z kolejnych zapisów.

DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Rezydenci oraz nierezydenci są uprawnieni do nabycia Akcji Oferowanych za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa 
udzielonego biuru maklerskiemu obowiązuje regulamin danego biura maklerskiego. W innym przypadku osoba, występująca w charakterze peł-
nomocnika, zobowiązana jest przedłożyć pisemne pełnomocnictwo Inwestora, zawierające umocowanie do złożenia zapisu oraz następujące 
informacje o osobie Inwestora:

• dla osób fi zycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL;
• dla osób fi zycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu;
• dla osób prawnych rezydentów: fi rmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru;
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• dla osób prawnych nierezydentów: fi rmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru lub dokument 
potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłu-
maczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);

• dla rezydentów, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa 
wypis z właściwego rejestru;

• dla nierezydentów, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej: nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właś-
ciwego rejestru lub dokument potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone w języku obcym i wystawione 
za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Ponadto, pełnomocnictwo powinno zawierać następujące informacje o osobie pełnomocnika:
• dla osób fi zycznych rezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer PESEL;
• dla osób fi zycznych nierezydentów: imię i nazwisko, dokładny adres, numer paszportu;
• dla osób prawnych rezydentów: fi rmę lub nazwę, adres, numer REGON oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru;
• dla osób prawnych nierezydentów: fi rmę lub nazwę, adres oraz załączony do pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru lub dokument 

potwierdzający istnienie podmiotu w danym kraju (dokumenty sporządzone w języku obcym i wystawione za granicą powinny być przetłu-
maczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Dokument pełnomocnictwa pozostaje w punkcie przyjmującym zapis. Dokument pełnomocnictwa w języku obcym powinien być przetłumaczo-
ny na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Przy odbiorze potwierdzenia nabycia Akcji Oferowanych oraz odbiorze zwracanych kwot pełnomocnik winien okazać pełnomocnictwo do do-
konania wyżej wymienionych czynności z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszcza się również pełnomocnictwo udzielone w formie 
pisemnej w obecności osoby upoważnionej przez biuro maklerskie przyjmujące zapis, która potwierdza dane zawarte w pełnomocnictwie oraz 
autentyczność podpisów pełnomocnika i mocodawcy.
Nie ogranicza się liczby pełnomocnictw udzielonych jednemu pełnomocnikowi.
Od pełnomocnictwa winna być uiszczona opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, zgodnie z Ustawą o Opłacie Skarbowej.

5.1.5. Wycofanie lub zawieszenie Oferty 

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 paździer-
nika 2006 r. Zarząd Emitenta został upoważniony do odstąpienia od emisji akcji przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego lub odstąpienia 
od emisji akcji z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego.

W przypadku odstąpienia Emitenta od emisji akcji po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna 
informacja, poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w spo-
sób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Nie przewiduje się zawieszenia Oferty.

5.1.6. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu

Jeżeli po rozpoczęciu publicznej subskrypcji zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 
przydziału papierów wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, Inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem 
aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając w POK Oferującego Akcje oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych 
w celu umożliwienia Inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Oferowanych, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji Oferowanych.

5.1.7. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje

Wpłat na Akcje Oferowane dokonuje się w złotych polskich. Wpłata na Akcje Oferowane musi być uiszczona w pełnej wysokości najpóźniej w dniu 
zakończenia publicznej subskrypcji.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby Akcji Oferowanych objętych zapisem i ceny Akcji Oferowanych.

Dokonanie wpłaty niepełnej lub brak wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje nieważnością złożonego zapisu.

PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE FORMY DOKONYWANIA WPŁAT:

• gotówką na rachunek bankowy biura maklerskiego przyjmującego zapis, z podaniem numeru PESEL, imienia i nazwiska (nazwy) Inwestora, 
z adnotacją „wpłata na akcje NTT System S.A.”;

• gotówką do kasy punktu przyjmującego zapis, jeżeli dopuszcza on wpłaty gotówkowe. Przy wyborze tej formy płatności zaleca się Inwesto-
rom wcześniejsze upewnienie się, iż wybrany przez nich POK przyjmuje wpłaty gotówkowe;

• przelewem lub przekazem telegrafi cznym z podaniem numeru PESEL, imienia i nazwiska (nazwy) Inwestora, z adnotacją „wpłata na akcje NTT 
System S.A.”, na rachunek biura przyjmującego zapis;

• innymi formami płatności, które przewiduje i akceptuje biuro maklerskie przyjmujące zapis na Akcje Oferowane. Szczegółowe informacje na temat in-
nych możliwych form płatności Inwestor powinien uzyskać od biura maklerskiego przyjmującego zapis na Akcje Oferowane;
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• łącznie wyżej wymienionymi formami płatności.

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.

Zwraca się uwagę, iż wpłata w pełnej wysokości musi zostać zaksięgowana na rachunku biura przyjmującego zapis najpóźniej w dniu zamknięcia 
Publicznej Oferty. Oznacza to, iż Inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu 
kredytów bankowych na zapisy) musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kre-
dytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności 
w obsługującej go instytucji fi nansowej i podjął właściwe czynności, uwzględniając czas ich wykonania. Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje 
Oferowane za pośrednictwem banku, poczty lub innej instytucji powinien liczyć się z możliwością pobierania prowizji od wpłat gotówkowych lub 
od przelewów.

5.1.8. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Po zakończeniu Oferty informacja o jej wyniku zostanie przekazana równocześnie do KNF i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie 
z postanowieniami art. 56 ust. 1 ustawy o Ofercie Publicznej.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku ogłoszenie w tej sprawie zostanie upublicznione w terminie 14 dni po upływie zamknięcia Publicznej 
Oferty w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. To samo ogłoszenie będzie zawierać wezwanie do odbioru przez Inwestorów wpłaconych 
kwot. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa powyżej, w spo-
sób określony przez Inwestora w formularzu zapisu.

Jeżeli Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 
sześciu miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez KNF, ogłoszenie w tej sprawie, ukaże się w ciągu 7 dni od upłynięcia powyższego terminu. 
Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa powyżej.

Jeżeli sąd odmówi zarejestrowania emisji Akcji Oferowanych – ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu ukaże się w ciągu 7 dni od uprawomocnie-
nia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Wpłacone kwoty zostaną zwró-
cone bez odsetek i odszkodowań Inwestorom, którym zostały przydzielone Akcje Oferowane, w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

W każdym z wymienionych wyżej przypadków zwrot wpłaconej kwoty może nastąpić w szczególności:

• gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy (jeżeli dopuszczone są wypłaty gotówkowe)

• przelewem na wskazany rachunek (po potrąceniu kosztów przelewu)

• w inny wskazany przez Inwestora i akceptowany przez biura maklerskie sposób (po potrąceniu ewentualnych kosztów operacji)

5.1.9. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalnością praw subskrypcji oraz sposób postępowania z pra-
wami subskrypcji, które nie zostały wykonane

Ze względu na specyfi kę Publicznej Oferty nie występują prawa pierwokupu oraz prawa poboru. Publiczna Oferta Akcji Oferowanych jest sub-
skrypcją otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji Ofero-
wanych uchwałą WZA.

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału

5.2.1. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta 
co do uczestniczenia w ofercie oraz opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania okre-
ślonych rodzajów inwestorów przy przydziale akcji

Zgodnie z wiedzą Emitenta dotychczasowi znaczni akcjonariusze Emitenta, członkowie organów zarządzających oraz nadzorczych Emitenta nie 
zamierzają wziąć udziału w ofercie akcji serii C, w związku z tym żadna ze wskazanych powyżej osób nie zamierza również nabyć powyżej 5% 
Oferowanych Akcji.

5.2.2. Przesunięcia pomiędzy transzami

Emitent zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć pomiędzy transzami po zakończeniu Publicznej Oferty, z zastrzeżeniem, że mogą zostać 
przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez Inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy 
popyt zgłoszony przez Inwestorów na Akcje Oferowane przewyższył ich podaż. Takie przesunięcie nie będzie wymagało przekazywania informacji 
o przesunięciu w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie.

5.2.3. Zasady przydziału – opis redukcji zapisów oraz zwrot nadpłaconych kwot 

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 6 dni roboczych od zakończenia publicznej subskrypcji.
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TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

Zapisy na Akcje Oferowane złożone w liczbie wynikającej z przekazanego zaproszenia, a w przypadku wysłania zaproszenia na większą liczbę Akcji 
Oferowanych niż deklarowana w „book-building” także na liczbę Akcji Oferowanych zadeklarowaną w „book-building”, nie będą podlegały reduk-
cji. Warunkiem skorzystania z preferencji przewidzianych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych jest złożenie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych 
wynikającą z imiennego zaproszenia do złożenia zapisu, określającego proponowaną do nabycia liczbę Akcji Oferowanych, a w przypadku wysła-
nia zaproszenia na większą liczbę Akcji Oferowanych niż deklarowana w „book-building”, złożenie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych zadeklaro-
waną w „book-building” albo na liczbę Akcji Oferowanych wskazaną w zaproszeniu. Wysłanie zaproszenia na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 
deklarowana w „book-building” nie wiąże się dla Inwestora z obowiązkiem złożenia zapisu na większą liczbę Akcji, niż wskazana w procesie „book-
building”, a jedynie uprawnia go do skorzystania z możliwości złożenia takiego zapisu, który nie będzie wtedy podlegał redukcji. W przypadku zło-
żenia zapisu na liczbę akcji mniejszą niż w zaproszeniu, ale większą lub równą wskazanej w procesie „book-building” zapis nie podlega redukcji.

W przypadku złożenia zapisu przez Inwestora, do którego nie zostało wysłane zaproszenie, złożenia zapisu przez Inwestora zapraszanego po ter-
minie, w którym Inwestor powinien odpowiedzieć na zaproszenie, aby skorzystać z preferencji, o którym to terminie jest mowa w punkcie 5.1.4 
powyżej, albo złożenia zapisu przez Inwestora zapraszanego na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż wskazana w zaproszeniu, zapisy będą 
podlegały proporcjonalnej redukcji, o ile w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych pozostaną Akcje Oferowane, niesubskrybowane na podstawie 
zaproszeń. W przypadku złożenia zapisu przez Inwestora zapraszanego na liczbę Akcji Oferowanych większą niż wskazana w zaproszeniu, zapis 
w części dotyczącej liczby Akcji Oferowanych ponad liczbę wskazaną w zaproszeniu będzie podlegał proporcjonalnej redukcji. W przypadku zło-
żenia zapisu na Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z zaproszenia zapis będzie korzystał z preferencji.

TRANSZA OTWARTA

Jeżeli łączna liczba Akcji Oferowanych, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Akcji Oferowanych, zapisy Inwestorów będą pod-
legać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich Inwestorów, z zastrzeżeniem podanych niżej preferencji dla uczestników „book-
building”.

Inwestorom, którzy złożyli Deklarację Nabycia w procesie „book-building”, dokonując następnie zapisu na liczbę Akcji Oferowanych, co najmniej 
równą zadeklarowanej, przy ostatecznej cenie Akcji Oferowanych niższej lub równej zadeklarowanej, będą przysługiwały preferencje w przydziale 
Akcji Oferowanych. Preferencje te polegać będą na dwukrotnie większej alokacji zapisów na Akcje Oferowane w stosunku do Inwestorów nieobję-
tych preferencjami. Preferencje dotyczą tylko i wyłącznie tej liczby akcji, na którą została złożona Deklaracja Nabycia. 

Liczba przydzielanych Akcji Oferowanych będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze Akcje Oferowane zostaną przy-
dzielone Inwestorom, którzy złożyli zapisy na kolejno największą liczbę Akcji Oferowanych. Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach 
(duża redukcja zapisów i niewielki zapis na akcje, powodujący, iż liczba akcji wynikła z alokacji będzie mniejsza niż 1) może to oznaczać nieprzy-
dzielenie żadnych Akcji Oferowanych.

Jeżeli w przypadku przydziału Akcji Oferowanych dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji Oferowanych, na które Inwestor złożył zapis, 
na skutek redukcji zapisów czy złożenia przez Inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej 
konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty Inwestorowi, wpłacona przez Inwestora kwota zostanie zwrócona w sposób określony 
przez Inwestora w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez odsetek 
i odszkodowań. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia zwrotu nadpłaconych kwot zostanie opublikowane w sposób, w jaki został opublikowany 
Prospekt.

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych

Wykazy subskrybentów, ze wskazaniem liczby Akcji Oferowanych przydzielonych każdemu z nich, będą wyłożone w ciągu tygodnia od momentu 
przydziału Akcji Oferowanych i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w punktach, gdzie przyjmowane były zapisy.

Po zarejestrowaniu we właściwym sądzie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych oraz po zarejestrowaniu Akcji Ofe-
rowanych w KDPW, punkty, w których przyjmowano zapisy na Akcje Oferowane, rozpoczną wydawanie potwierdzenia nabycia akcji Inwestorom.

Zaksięgowanie przydzielonych Inwestorowi Praw do Akcji serii C, na wskazanym przez niego rachunku papierów wartościowych nastąpi nie-
zwłocznie po rejestracji Praw do Akcji serii C w KDPW. Informacja o zaksięgowaniu Praw do Akcji serii C zostanie przekazana Inwestorowi przez 
biuro maklerskie prowadzące jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, przyjętymi przez dane biuro.

Osoby, którym akcji nie przydzielono, zostaną wezwane do odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia zakończenia 
przydziału akcji.

5.3. Cena akcji 
Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 5 zł za sztukę. 

Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu „book-building” i przekazana przed rozpoczęciem publicznej 
subskrypcji do wiadomości KNF oraz publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem Publicznej Oferty Akcji. W przypadku braku procesu „book-building” cena Akcji Oferowanych zostanie 
ustalona przez Zarząd Emitenta i przekazana do KNF oraz do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w sposób 
podany powyżej.
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Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building”, wynosi od 3,5 do 5 zł za akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr 3.2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2006 r. 
zostanie wyemitowanych łącznie 1.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii od A, B i C z prawem pierwszeństwa do objęcia 1.600.000 akcji serii 
D. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie NTT System 
S.A. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Członkom Zarządu Emitenta oraz kluczowym pracownikom Emitenta. Celem Progra-
mu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla pracowników Emitenta oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność 
za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wartość akcji Spółki. Informacje na temat emisji Warrantów 
Subskrypcyjnych zostały przedstawione w pkt 6.3. Dokumentu Ofertowego niniejszego Prospektu.

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Prawo do objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych w sto-
sunku 1:1. Cena emisyjna 1.600.000 akcji serii D równa jest 1,50 zł za każdą akcję.

5.4. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)
Emitent nie podejmował działań mających na celu gwarantowanie powodzenia Oferty.

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Koordynatorem całości Oferty jest Dom Ma-
klerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, występujący jako podmiot Oferujący. Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Publicznej 
Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w kraju i zagranicą.

Nie przewiduje się agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papie-
rów Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę głównego podmiotu świadczącego usługi depozytowe.

6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU

6.1. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu
Zamiarem Emitenta jest, aby Inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać nabytymi Akcjami Oferowanymi. W tym celu planowane jest wprowa-
dzenie do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań PDA serii C oraz dotychczasowych akcji, niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek 
przewidzianych prawem.

W celu zapisania PDA serii C oraz dotychczas akcji na rachunkach w KDPW zostaną złożone do KDPW i GPW niezbędne dokumenty. Emitent doło-
ży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych zostały zapisane PDA serii C w liczbie odpowiadającej liczbie 
przydzielonych Akcji Oferowanych.

W przypadku dotychczas wyemitowanych akcji serii A i B zapisanie akcji na rachunkach w KDPW nastąpi po spełnieniu się warunku określonego 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek ofi cjalnych 
notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku, tj. warunku rozproszenia akcji tego same-
go rodzaju zapewniającego płynność obrotu. W związku z istniejącą strukturą akcjonariatu NTT System S.A. warunek rozproszenia akcji nastąpi 
po zarejestrowaniu emisji akcji serii C w sądzie rejestrowym. Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań na GPW nastąpi 
zatem razem z akcjami serii C po zamianie PDA serii C na akcje serii C.

Termin notowania akcji serii C na GPW zależy głównie od terminu sądowej rejestracji akcji serii C. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ 
na termin notowania akcji serii C na GPW. W związku z powyższym Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o wyrażenie zgody na do-
puszczenie oraz na wprowadzenie PDA serii C oraz dotychczasowych akcji Emitenta do obrotu na rynku ofi cjalnych notowań. Po zarejestrowaniu 
przez sąd rejestrowy emisji akcji serii C, Emitent złoży niezwłocznie do KDPW wniosek o zamianę PDA serii C na akcje serii C (asymilację akcji) oraz 
na GPW wniosek o zakończenie notowań PDA i wprowadzenie do obrotu akcji serii C. Zamiarem Emitenta jest, aby PDA serii C oraz pozostałe akcje 
były notowane na rynku ofi cjalnych notowań, tj. GPW, w II kwartale 2007 r.

Jeżeli sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania emisji akcji serii C – w takim przypadku ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu zostanie opubli-
kowane w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania podwyższenia kapitału za-
kładowego, w ogólnopolskim dzienniku oraz w formie raportu bieżącego Emitenta. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, iż w sytuacji niedojścia 
do skutku emisji akcji serii C posiadacze PDA serii C otrzymają jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie 
Inwestora oraz ceny emisyjnej akcji serii C. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłosze-
nia, o którym mowa poniżej.
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6.2. Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej 
klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu

Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym.

6.3. Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub plasowania 
jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem do-
puszczenia do obrotu na rynku regulowanym

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA AKCJI SERII D
W dniu 2 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę Nr 2/2006 w sprawie ustanowienia w Spółce 
Programu Motywacyjnego. Uchwała została podjęta w związku z zamiarem realizacji przez NTT System S.A. programu motywacyjnego dla Za-
rządu oraz kluczowych pracowników Spółki, polegającym na emisji Warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 
jednej akcji Spółki serii D, po spełnieniu określonych kryteriów. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie trzech lat. Celem realizacji 
Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników fi nansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spół-
ki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez 
emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji 
Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 KSH. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału 
w Programie Motywacyjnym przez Osoby Uprawnione. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, ustalenie kręgu osób uczestni-
czących, maksymalny limit Warrantów subskrypcyjnych przypadający na kategorie osób uczestniczących, a także wskazanie kryteriów, po których 
spełnieniu możliwe będzie objęcie Warrantów subskrypcyjnych, zostaną ustalone odrębnie uchwałą Rady Nadzorczej NTT System S.A.

Na potrzeby realizacji programu motywacyjnego w Spółce, w dniu 2 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podję-
ło uchwałę Nr 3/2006 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia 
akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru.

W trybie określonym w art. 448 kodeksu spółek handlowych podwyższono warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 
2 400 000 zł w drodze emisji nie więcej niż 1 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,50 zł każda. Celem warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Dotychczasowi 
akcjonariusze zostali pozbawieni prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii D.

Prawo objęcia akcji serii D przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 
Akcje serii D obejmowane będą po wartości nominalnej wynoszącej 1,50 zł każda.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę za cały rok obrotowy poprzedzający datę ich objęcia, jeżeli zostaną zapisane na ra-
chunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej najpóźniej na jeden miesiąc przed ustalonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
dniem nabycia prawa do dywidendy. Akcje serii D, które zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej po upływie 
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jednakże nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, uczestniczą w dywidendzie 
należnej za rok obrotowy, w którym zostały objęte.

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii D Spółki. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Warran-
ty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą zapisania 
ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyj-
nych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D w terminie wskazanym poniżej, wygasają z upływem tego 
terminu.

Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom Spółki wskazanym i na warun-
kach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie 
i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po speł-
nieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby 
Uprawnione, tracą ważność.
Upoważnienie do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki emisji akcji serii D udzielono Radzie Nad-
zorczej. Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji uchwały emisyjnej Warrantów Subskryp-
cyjnych, a w szczególności do: (1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii 
D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 
określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

6.4. Działania stabilizacyjne
Oferujący lub subemitent inwestycyjny - w przypadku zawarcia umowy submisji – oraz inne podmioty uczestniczące w oferowaniu nie planują 
przeprowadzenia działań związanych ze stabilizacją kursu Akcji Oferowanych przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty.
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7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ

7.1. Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego 
sprzedaż papierów wartościowych, charakter stanowiska lub innych istotnych powiązań, jakie 
osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z Emitentem papierów wartościowych lub 
jego poprzednikami albo osobami powiązanymi

Brak jest podmiotów oferujących akcje do nabycia.

7.2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających akcjonariuszy
Brak jest podmiotów oferujących akcje do nabycia.

7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”, strony, których to dotyczy, treść umowy i wyjątki 
od niej, wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży

Według wiedzy Zarządu Emitenta nie istnieją umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” dotyczące akcji Emitenta. Niemniej jednak główni 
akcjonariusze NTT System S.A. złożyli oświadczenia w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta:

• dnia 15.12.2006 Tadeusz Kurek złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., na podstawie 
którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Tadeusza Kurka objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki 
na GPW;

• dnia 15.12.2006 Andrzej Kurek złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., na podstawie 
którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Andrzeja Kurka objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki 
na GPW;

• dnia 15.12.2006 Davinder Singh Loomba złożył oświadczenie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki NTT System S.A., 
na podstawie którego 90% akcji Emitenta posiadanych przez Davindera Singh Loomba objętych jest zakazem zbywania w okresie 12 miesięcy 
od dnia debiutu Spółki na GPW.

Niniejsze oświadczenia nie mogą zostać odwołane ani zmienione bez jednomyślnej zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

8.1. Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość emisji lub oferty
Według szacunkowych danych Spółki łączne koszty Oferty Publicznej, przy maksymalnej cenie emisyjnej, wyniosą ok. 7 mln PLN, a wpływy pie-
niężne netto – ok. 48 mln zł. Na koszty Oferty Publicznej składają się koszty związane z przygotowaniem i drukiem prospektu emisyjnego, koszty 
doradców Spółki, opłaty administracyjne związane z Ofertą Publiczną, koszty promocji Oferty Publicznej oraz prowizje z tytułu oferowania Akcji 
Serii C przez Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie.
 
Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał 
zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów fi nansowych.

9. ROZWODNIENIE

9.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą
Tabela 3. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii C*

Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału głosów na WZA

Akcje serii A 347 900 347 900 0,63%

Akcje serii B 44 009 350 44 009 350 79,44%

Akcje serii C 11 042 750 11 042 750 19,93%

Ogółem 55 400 000 55 400 000 100,0%

* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane akcje serii C.
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Tabela 4. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji serii C* w ujęciu struktury akcjonariatu

Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udziału głosów na WZA

Davinder Singh Loomba 13 234 500 13 234 500 23,89%

Tadeusz Kurek 13 234 500 13 234 500 23,89%

Andrzej Kurek 10 007 355 10 007 355 18,07%

Małgorzata Przepiórzyńska wraz 
z mężem Andrzejem Rymuzą 4 577 250 4 577 250 8,26%

Pozostali akcjonariusze 3 303 645 3 303 645 5,96%

Akcje serii C 11 042 750 11 042 750 19,93%

Ogółem 55 400 000 55 400 000 100,00%

* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie oferowane akcje serii C.

9.2. W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do obecnych akcjonariuszy należy podać wielkość 
i wartość natychmiastowego rozwodnienia, wówczas gdy nie obejmą oni nowej oferty

Publiczna Oferta Akcji Oferowanych jest subskrypcją otwartą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, tym samym nie jest ofertą skierowaną 
do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji Serii C uchwałą Nr 2/2006 
NWZ NTT System S.A. z dnia 25.10.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji Akcji Serii 
C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

10. INFORMACJE DODATKOWE

10.1. W przypadku, gdy w dokumencie ofertowym wymienia się doradców związanych z emisją, opis 
zakresu ich działań

Podmiot Oferujący
Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, pełniący funkcje Oferującego jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym, 
mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji serii C oraz wprowadzenie Akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym. DM IDMSA 
uczestniczył w sporządzaniu części Prospektu wskazane w oświadczeniu w pkt 1.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.

Doradca Finansowy
Skyline Investment S.A. podczas całego procesu związanego z emisją służył Emitentowi ogólnym doradztwem związanym z Publiczną Ofertą. 
Zakres prac doradcy fi nansowego obejmował współtworzenie Prospektu oraz koordynowanie prac wszystkich podmiotów współtworzących Pro-
spekt. Doradca fi nansowy uczestniczył w sporządzenia części Prospektu wskazanych w oświadczeniu w pkt 1.1.3. Dokumentu Rejestracyjnego 
niniejszego Prospektu.

Doradca Prawny
Kancelaria Prawna Marek Wierzbowski pełniła funkcję doradcy prawnego w związku z Publiczną Ofertą. Zakres prac doradcy prawnego obejmo-
wał przeprowadzenie analizy stanu prawnego, przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia w związku z Publiczną Ofertą oraz współ-
udział w opracowaniu prawnych części Prospektu. Doradca Prawny uczestniczył w sporządzeniu części Prospektu wskazanych w oświadczeniu 
w pkt 1.1.5. Dokumentu Rejestracyjnego niniejszego Prospektu.

10.2. Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane przez uprawnio-
nych biegłych rewidentów

Biegli rewidenci nie sporządzali dodatkowych raportów z wyjątkiem wykazanych w Prospekcie sprawozdań fi nansowych, danych pro-forma i pro-
gnoz fi nansowych.

10.3. Dane o ekspertach i osobach sporządzających raporty na zlecenie Emitenta i wykorzystaniu infor-
macji przez nich sporządzonych w dokumencie ofertowym

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osób określanych jako eksperci.

10.4. Oświadczenie o rzetelności informacji, wykorzystaniu raportów sporządzonych przez osoby trze-
cie oraz źródłach informacji

W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od osób trzecich.
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10.5. Statut NTT System S.A. (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Firma Spółki brzmi „NTT System” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu fi rmy „NTT System” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku grafi cznego.

§ 2.
1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Założycielami Spółki są:

a) Andrzej Wawrzyniec Kurek,
b) Tadeusz Kurek,
c) Davinder Singn Loomba,
d) Jacek Witold Kozubowski,
e) Małgorzata Irena Przepiórzyńska.

§ 3.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, fi lie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w in-

nych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfi kacji Działalności jest:
1) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 23.33.Z);
2) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z);
3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przekształcania informacji (PKD 30.02.Z);
4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego, gdzie indziej nie sklasyfi kowana (PKD 

31.62.B);
5) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z);
6) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48.A);
7) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B);
8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach (PKD 63.12.C);
9) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z);

10) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.3);
11) Doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A);
12) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B).

2. Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, bez obowiązku wy-
kupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.

III. KAPITAŁ I AKCJE
§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.535.875,- zł (sześćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 
złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 347.900 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, założycielskich serii A;
b) 44.009.350 (czterdzieści cztery miliony dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.

2. Akcje serii A zostały pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki NTT Sy-
stem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. W Spółce mogą być wydawane akcje na okaziciela, akcje imienne zwykłe oraz akcje imienne uprzywilejowane.
4. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.
 Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

i postanowień Statutu
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na nie 

więcej niż 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty pięć-
dziesiąt groszy) każda. 
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7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów subskryp-
cyjnych serii A, B oraz C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 
roku Nr 2/2006.

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wyemitowanych przez Spółkę.
9. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

IV. UMORZENIE AKCJI
§ 6.

1. Akcje mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały 

o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapi-
tału zakładowego.

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje fi nansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać prze-
znaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 - 7. 

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, 
w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na fi nansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) 
określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach 
którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umo-
rzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

V. ORGANY SPÓŁKI
§ 7.

Organami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI.
§ 8.

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany na okres 2 (dwóch) lat.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji.
5. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
6. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może 

być zawieszony w swych czynnościach na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konku-

rencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek organów.
8. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

§ 9.
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami 

tego Statutu, oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walne-

go Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności wymienionych w §13.2 e), oraz 
h) – s), jak również przed dokonaniem czynności, do dokonania których, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych wymagana 
jest uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenie do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków 

Zarządu działających łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobo-
wego Spółkę reprezentuje członek Zarządu samodzielnie.

5. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
członek Rady Nadzorczej wybrany przez Radę Nadzorczą.

6. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według 
regulaminu wynagrodzeń.

§ 10.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy 
o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych 
ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
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B. RADA NADZORCZA
§ 11.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, z zastrzeżeniem, 
iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, 
w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat.
4. Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki i jest skuteczna 

od daty dostarczenia takiego oświadczenia do siedziby Spółki. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Akcjonariuszy o tym 
fakcie.

§ 12.
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prze-

wodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy 

w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni 
od chwili złożenia wniosku.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatko-
wym powiadomieniem przez pocztę elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka 
Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne poro-
zumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą waż-
ne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim 
udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez 
Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę 
na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Prze-
wodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.

10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali za-
proszeni.

11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej.

§ 13.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej 

należy:
a) ocena sprawozdań fi nansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat 

i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,
b) powoływanie i odwoływania członków Zarządu Spółki oraz zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarzą-

du Spółki,
c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
e) wyrażanie zgody na udzielenie pełnomocnictw ogólnych,
f) zatwierdzanie rocznych planów fi nansowych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet 

przychodów i kosztów na dany rok obrotowy, prognozę bilansu i rachunku zysków i strat oraz plan wydatków inwestycyjnych,
g) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wielo-

letni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na po-
szczególne lata prognoz,

h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie 
przewidzianych w aktualnym budżecie w kwotach: jednorazowo powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w roku kalendarzowym 
w kwocie powyżej 1.000.000,- EUR (jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia przepro-
wadzenia transakcji,

i) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w kwotach przewyższają-
cych jednorazowo równowartość w złotych kwoty 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), a w skali roku kalendarzowego kwoty 1.000.000,- 
EUR (jednego miliona euro), przeliczanych według tabeli kursu średniego NBP dla walut z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
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j) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych 
zobowiązań pozabilansowych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości kwot powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro), 
przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,

k) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki nie przewi-
dzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów 
średnich NBP dla walut z dnia dokonania czynności,

l) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500.000,- EUR (pięć-
set tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,

m) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub 
serii powiązanych transakcji nie przewidzianych w aktualnym budżecie, w wysokości powyżej 500.000,- EUR (pięćset tysięcy euro) przeli-
czonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania wydatków,

n) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki 
do innych podmiotów gospodarczych,

o) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego 
Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,

p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, wykraczających poza zakres 
zwykłego zarządu i nie przewidzianych w budżecie,

q) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązany-
mi z którymkolwiek z Akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki,

 „Podmiot powiązany” oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek Akcjonariuszem 
spółki, członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, 
lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby 
określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

r) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub 
udziału w tych prawach.

s) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań fi nansowych Spółki.

§ 14.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
4. Rada Nadzorcza może delegować 1 (jednego) lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wy-

sokość ustala Walne Zgromadzenie. Do takich członków Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu 
spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE.
§ 15.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treś-

cią art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku - zgodnie z §15 ust. 

3, z tym że termin Zgromadzenia nie może być wyznaczony później niż w ciągu 6 (sześciu) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku:

a) gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w § 15 pkt. 1, lub
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w §15 ust. 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, 

o którym mowa w §15 ust. 4.

§ 16.
1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgroma-

dzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być uchwalane, mimo że nie 

były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt 

z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw 

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Żądanie, o którym mowa w §16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 17.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
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§ 18.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub 
bezwzględnie obowiązujący przepis prawa nie stanowią inaczej.

§ 19.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej 

niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 20.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania fi nansowego 
za ubiegły rok obrotowy;

b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty;
c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
f) rozwiązanie Spółki;
g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
k) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu;
l) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
m) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
n) zmiana Statutu Spółki;
o) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;
p) wybór likwidatorów;
q) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub 

nadzoru; 
r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wymienionych w §20.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§21.
1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 

organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy za-
rządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć 
uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI
§22.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego będzie przelewane co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany 
rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka utworzy także:
a) kapitał rezerwowy - na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat,
b) fundusze celowe, które mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb.

3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
a) kapitał zapasowy;
b) inwestycje;
c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
d) dywidendy dla Akcjonariuszy;
e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

§ 23.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem wydania postanowienia Sądu o wpisaniu 

Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się z dniem 31 grudnia 2005 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
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3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o wszystkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji fi nanso-
wej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 25.
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację prowadzi się pod nazwą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez 

każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
5. Rozwiązanie Spółki powodują:

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) ogłoszenie upadłości Spółki.

§ 26.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
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10.6. Formularze

ZAPIS SUBSKRYPCYJNY NA AKCJE SERII C NTT SYSTEM S.A.

Numer dowodu subskrypcji....................................

Biuro maklerskie przyjmujące zapis: ..............................................................................................................

Adres biura maklerskiego: ..............................................................................................................................

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje serii C NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości 
nominalnej 1,5 złoty każda, przeznaczonymi do nabycia w drodze Publicznej Oferty, na warunkach określonych w Prospekcie emisyjnym i niniejszym 
formularzu zapisu.

Będą przyjmowane zapisy na liczbę Akcji Oferowanych nie mniejszą niż 500 sztuk. Zapis na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż 500 sztuk będzie uznany 
za nieważny. Zapisy na liczbę Akcji Oferowanych większą niż liczba Akcji Oferowanych, będą uważane za zapisy na maksymalną liczbę sztuk Akcji Ofero-
wanych oraz będą podlegać redukcji.

1. Imię i nazwisko (nazwa fi rmy osoby prawnej): …………………........................................................................
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):

Kod:........-............... Miejscowość.....................................................
Ulica: ................................................................................. Numer domu / mieszkania: .........................

3. Osoby krajowe: nr dowodu osobistego, PESEL lub REGON (lub inny numer identyfi kacyjny): 
...........................................................................................................................................................................

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)....................................................................................
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych:.....................................
6. Dane osoby fi zycznej działającej w imieniu osoby prawnej: 

.......................................................................................................................................................................................................
7. Liczba subskrybowanych Akcji Oferowanych: ............... (słownie...................................................................................)
8. Kwota wpłaty na Akcje Oferowane: .........................zł (słownie.......................................................................................................................................................................)
9. Forma wpłaty na Akcje Oferowane: .....................................................................................................................................

10. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku*

 gotówką do odbioru w biurze maklerskim przyjmującym zapisy
 przelewem na rachunek: właściciel rachunku.................................................................................

rachunek w ................................ nr rachunku ........................................................................................
 inne: ................................................................................................................................................

11. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane Akcje Oferowane: ......................................................
12. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane Akcje Oferowane: ..............................
13. Numer rachunku papierów wartościowych..................................................................................................................
14. Czy uczestniczył w procesie „book-building”   tak   nie
15. Numer Deklaracji Nabycia, z której korzysta Inwestor: ............................................................
16. Liczba Akcji Oferowanych wskazanych w Deklaracji Nabycia: ................................................................. 
17. Cena deklarowana w Deklaracji Nabycia .....................................................................................................
18. Zapis składam w Transzy:   Inwestorów Instytucjonalnych    Otwartej

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty 
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

OŚWIADCZENIE SUBSKRYBENTA

Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu emisyjnego NTT System S.A., akceptuję warunki Publicznej Oferty, jest mi 
znana treść statutu spółki NTT System S.A. i wyrażam zgodę na jego brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadzam się na przydzielenie mi akcji serii C 
w liczbie wynikającej z zapisu albo przydzielenie w liczbie mniejszej niż subskrybowana albo nieprzydzielenie mi jakichkolwiek z Akcji Oferowanych, zgod-
nie z warunkami zawartymi w Prospekcie emisyjnym. Nieprzydzielenie Akcji Oferowanych lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić wyłącznie 
w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Prospekcie emisyjnym. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji akcji serii C i wprowadzenia ich do obrotu giełdowego.

……………………………………………………………..

Data i podpis składającego zapis

……………………………………………………………

Data przyjęcia zapisu 

oraz podpis i pieczęć przyjmującego zapis
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII C NTT SYSTEM S.A.

Numer kolejny....................................

Dane posiadacza rachunku:

1. Imię i nazwisko (nazwa fi rmy osoby prawnej):

 ........................................................................................................................................................................

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):

 Kod:........-...............

 Miejscowość.....................................................

 Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ...............................................

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfi kacyjny): ...................................................................................

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy):

 .............................................................................................................................................................

Dane składającego dyspozycję lub osoby fi zycznej działającej w imieniu osoby prawnej:

1. Imię i nazwisko (nazwa fi rmy osoby prawnej):

 .................................................................................................................................................................

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej):

 Kod:........-...............

 Miejscowość.....................................................

 Ulica: ................................................................. Numer domu / mieszkania: ...............................................

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfi kacyjny):......................................................................................

4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy)

 ........................................................................................................................................................................

Subskrybowane akcje:

1. Liczba subskrybowanych akcji .................. (słownie: .................................................................................)

2. Biuro maklerskie, gdzie mają być zdeponowane akcje

 .........................................................................................

3. Kod KDPW Biura maklerskiego, gdzie mają być zdeponowane akcje .........................................................................................

4. Numer rachunku papierów wartościowych

 .........................................................................................

5. Numer dowodu subskrypcji

 .........................................................................................

Uwaga:

Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia formularza ponosi wyłącznie Inwestor.

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DYSPOZYCJĘ

Składam niniejszym nieodwołalną dyspozycję zdeponowania na podanym wyżej rachunku papierów wartościowych wszystkich przydzielonych mi akcji 
serii C spółki NTT System S.A.
Zobowiązuję się do poinformowania na piśmie POK, w którym dokonałem zapisu, o wszelkich zmianach dotyczących mojego rachunku papierów wartoś-
ciowych.
Wyrażam zgodę na uzupełnienie niniejszego formularza numerem dowodu subskrypcji przez pracownika POK w wypadku, gdy środki pieniężne nie znaj-
dą się na rachunku POK w momencie składania zapisu.

……………………………………………………..

Data i podpis składającego dyspozycję

………………………………………………………………

Data przyjęcia dyspozycji 

oraz podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję
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Numer kolejny....................................

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI SEII C

NTT SYSTEM S.A.

Deklaracja Nabycia Akcji Oferowanych ma na celu określenie wielkości popytu na akcje serii C NTT System S.A. oraz może być wykorzystana do określenia 
ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Cena emisyjna powinna być w niniejszej Deklaracji Nabycia określona z dokładnością do 0,1 zł.

Deklarowana liczba Akcji Oferowanych powinna być wielokrotnością 100 sztuk. Deklarowana liczba Akcji Oferowanych powinna być nie mniejsza niż 1000 
sztuk.

Oczekujemy, że w przypadku ustalenia ceny emisyjnej równej lub niższej od określonej przez Pana/Panią/Państwo w Deklaracji Nabycia Akcji Oferowanych 
zostanie ona zmieniona w zapis subskrypcyjny na akcje serii C NTT System S.A.

Podkreślamy jednocześnie, że niniejsza Deklaracja Nabycia nie stanowi zapisu w rozumieniu Prospektu NTT System S.A. Nie stanowi również zobowiązania 
dla żadnej ze stron - poza opisanymi w Prospekcie emisyjnym preferencjami w przydziale Akcji Oferowanych dla uczestników procesu book-building.

Zapis zamierzam złożyć w Transzy:    Inwestorów Instytucjonalnych   Otwartej

1. Data ..........................

2. Imię i Nazwisko (fi rma).............................................................................................................................

3. Adres (siedziba) .........................................................................................................................................

4. Adres do korespondencji (tel/fax) .................................................................................................................

5. Dowód tożsamości, PESEL, REGON lub inny numer identyfi kacyjny.....................................................

6. Status dewizowy ..........................................

Niniejszym deklaruję zainteresowanie nabyciem akcji serii C NTT System S.A. na zasadach określonych w Prospekcie emisyjnym.

Liczba akcji .........................

Cena akcji .........................

…………………………………………………………

Data i podpis składającego Deklarację Nabycia

…………………………………………………………..

Data przyjęcia deklaracji oraz podpis i pieczęć 
przyjmującego Deklarację Nabycia

POTWIERDZNIE WYKORZYSTANIA DEKLARACJI NABYCIA

Potwierdzam wykorzystanie niniejszej Deklaracji Nabycia na zasadach przewidzianych w Prospekcie emisyjnym.

…………………………………………………………

Data i podpis składającego Deklarację Nabycia

…………………………………………………………..

Data potwierdzenia oraz podpis i pieczęć 
potwierdzającego wykorzystanie Deklaracji Nabycia
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10.7. Lista punktów subskrypcyjnych przyjmujących zapisy na akcje

Lp. Biuro maklerskie Adres Miasto Telefon

1 DM IDMSA Mały Rynek 7 31-041 Kraków (12) 397-06-20

2 DM IDMSA ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29 32-300 Olkusz (32) 625-73-75

3 DM IDMSA ul. Wałowa 16 33-100 Tarnów (14) 632-60-15

4 DM IDMSA ul. Nowogrodzka 62 b 02-002 Warszawa (22) 489-94-50

5 DM IDMSA ul. Batorego 5 47-400 Racibórz (32) 459-44-65

6 DM IDMSA Rynek 36B II piętro 48-300 Nysa (77) 409-11-25

7 DM IDMSA ul. Zwycięstwa 2 42-700 Lubliniec (34) 351-38-05

8 DM IDMSA ul. Zwycięstwa 14 44-100 Gliwice (32) 333-15-85

9 DM IDMSA ul. Bednarska 5 43-200 Pszczyna (32) 449-35-15

10 DM IDMSA ul. Kościuszki 30 40-048 Katowice (32) 609-04-85

11 DM IDMSA ul. 3 Maja 18/2 20-078 Lublin (81) 528-61-85

12 DM IDMSA ul. Spółdzielcza 14 58-100 Świdnica (74) 858-39-55

13 DM IDMSA ul. Dąbrowskiego 7, lokal 11 42-200 Częstochowa (34) 321-45-45

14 DM IDMSA ul. Bukowska 12 60-810 Poznań (61) 622-18-10

15 DM IDMSA ul. Piłsudskiego 5 90-368 Łódź (42) 631-09-86 

16 DM IDMSA Stary Rynek 7 09-400 Płock (24) 262-20-47
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10.8. Defi nicje i skróty

Akcje Akcje NTT System S.A.

Akcje Oferowane, Akcje Serii C 11 042 750 (jedenaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,50 zł każda Spółki NTT System Spółka Akcyjna wyemi-
towanych i oferowanych publicznie na podstawie niniejszego Prospektu

Akt not. Akt notarialny

Audytor, Biegły Rewident REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. 
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań fi nansowych pod nu-
merem 101

CRM Customer Relationship Management. System informatyczny w zakresie wspomagania zarządzania 
kontaktami z klientami. Użyteczny dla jak najlepszego wykorzystania kapitału informacyjnego 
w celu utrzymania lojalności klientów poprzez rozpoznanie oraz zaspokajanie ich potrzeb. Obej-
muje monitorowanie i rejestrację wszystkich kontaktów z aktualnymi i potencjalnymi klientami 
(dotyczy kontaktów, kampanii marketingowych, prezentacji, rozmów, ustaleń, korespondencji). 
Koncentruje się na obsłudze sprzedaży towarów i usług oraz wsparciu eksploatacyjnym i serwisie 
(obsłudze posprzedażnej), które to obszary mogą być zintegrowane z systemem ERP

Czynniki Ryzyka Ryzyko opisane w rozdziale „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz Akcjami Emitenta”

Doradca Finansowy Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

Doradca Prawny Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie pro-
spektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EBIT Zysk na działalności operacyjnej

EBITDA Zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 

Emitent, Spółka NTT System S.A. z siedzibą w Warszawie

EURIBOR European Inter Bank Off ering Rate – stopa procentowa przyjęta na rynku międzybankowym w stre-
fi e EURO dla kredytów międzybankowych w EURO

EURO, EUR Wspólna waluta obowiązująca w państwach Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Grupa Kapitałowa Emitent wraz z jego spółkami zależnymi 

GUS Główny Urząd Statystyczny

Inwestor Osoba zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych

IPO Initial Public Off er Dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna, której przedmiotem są Akcje Ofe-
rowane Emitenta

IT Information Technology – dziedzina wiedzy obejmująca informatykę (włącznie ze sprzętem kompu-
terowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpie-
czania informacji), telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarcza 
ona użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować 
je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom

KDPW, KDPW S.A., Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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KNF Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zmianami)

Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks 
Handlowy, Ksh, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zmianami)

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami)

Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 
zmianami)

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Księga Popytu Rejestr złożonych deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Sprzedawanych

KW Księga wieczysta

LIBOR London Inter Bank Off ering Rate – stopa procentowa przyjęta na brytyjskim rynku międzybanko-
wym dla kredytów międzybankowych 

Ltl Prawny środek płatniczy Republiki Litewskiej 

M.P. Monitor Polski

MSP Małe i średnie przedsiębiorstwa

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NPB Narodowy Bank Polski 

Nierezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo 
Dewizowe

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

OEM Original Equipment Manufacturer – organizacja sprzedająca produkty wytworzone przez inne fi r-
my. OEM nie jest wytwórcą, lecz sprzedawcą sprzętu dla użytkownika końcowego, choć zdarza się 
niekiedy, że jest jego projektantem.

W większości przypadków OEM nie dodaje wartości do wyposażenia, a jedynie znakuje je własnym 
logo. Nazwa OEM jest umieszczana na urządzeniach przez wytwórcę, na mocy zawartej umowy. 
Niekiedy OEM dodaje wartość do produktu, łącząc np. sprzęt i oprogramowanie w gotowe syste-
my.

Nazwa OEM jest też stosowana w odniesieniu do producentów komputerów osobistych, gdy 
sprzedają je razem z oprogramowaniem będącym standardowym wyposażeniem. Takim oprogra-
mowaniem może być system operacyjny MS Windows, a także często oprogramowanie biurowe 
dla fi rm, jak Microsoft Offi  ce lub dla biura domowego, jak Microsoft Works

Oferta Publiczna, Oferta Publiczna oferta 11 042 750 Akcji serii C na zasadach przewidzianych w Prospekcie

Oferujący, DM IDMSA Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7, dom maklerski pełniący funkcję pod-
miotu oferującego Akcje Oferowane

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zmiana-
mi)

PAP Polska Agencja Prasowa

PDA, Prawa do Akcji serii C Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z którego 
wynika prawo do otrzymania Akcji serii C
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PKB Produkt Krajowy Brutto

PKD Polska Klasyfi kacja Działalności, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycz-
nia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami do stosowania w statystyce, ewidencji 
i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych 
administracji publicznej

PLN, zł, złoty Złoty, prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony do obrotu 
pieniężnego od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z ustawą o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 
386), mający wartość równą 10 000 PLN 

POK, Punkt Obsługi Klienta Punkty obsługi klientów biur maklerskich, które będą przyjmować zapisy na Akcje Oferowane

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zmiana-
mi) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zmianami)

Prawa do Akcji, PDA Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji emitenta 
powstający z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji 
w KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego 
wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców

Program Motywacyjny Program Motywacyjny wprowadzony w Spółce Emitenta na podstawie uchwały NWZA z dnia 
2 listopada 2006 r.

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Pro-
spekcie, zawierający informacje o Ofercie i Spółce

Publiczna Oferta, Oferta Publiczna subskrypcja Akcji serii C

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza NTT System S.A.

Raport bieżący Przekazywane przez Emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżą-
cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, ujawniające dane 
zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia

Regulamin GPW, Regulamin Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., załącznik do Uchwały nr 1/1110/2006 
Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – stan prawny na dzień 25 maja 2006 r.

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Walnego Zgromadzenia Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w War-
szawie 

Regulamin Programu Motywacyjnego Regulamin Programu Motywacyjnego w Spółce Emitenta przyjęty uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej 
z dnia 29 listopada 2006 r.

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Rejestr Handlowy Rejestr Handlowy, o którym mowa w Kodeksie Handlowym

Rejestr Przedsiębiorców, KRS Rejestr przedsiębiorców, o którym mowa w Ustawie o KRS

Rep. Repertorium

Rezydent Osoby, podmioty, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
Dewizowe
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RN Rada Nadzorcza

Rozporządzenie Komisji 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emi-
syjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz 
rozpowszechniania reklam (L 149/1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.4.2004)

Rozporządzenie o raportach rocznych 
i okresowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 
1744)

S.A. Spółka Akcyjna

s.c. Spółka cywilna

Spółka z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skarb Państwa Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka, Spółka Przejmująca, Podmiot 
przejmujący 

NTT System S.A.

Spółka Przejmowana, Podmiot Przejęty NTT System Sp. z o.o.

Statut Statut spółki NTT System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – tekst jednolity przyjęty Uchwałą 
Nr 1/14/09/2006 Rady Nadzorczej z dnia 14 września 2006r. Rada Nadzorcza została upoważniona 
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Uchwałą Nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy NTT System S.A. z dnia 12 września 2006r.

Szczegółowe Zasady Działania KDPW Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – stan prawny 
na dzień 22 sierpnia 2006 r.

Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego – stan prawny na dzień 3 sierpnia 2006 r. 

UE Unia Europejska

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD Prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, 
z późn. zmianami)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1537)

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 130, z późn. zmianami)

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – Ustawa o obrocie instrumentami fi nansowymi (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1538)

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 
804, z późn. zmianami)

Ustawa o Ofercie, Ustawa o ofercie 
publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instru-
mentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. 
zmianami)
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Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, 
poz. 176, z późn. zmianami)

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, 
poz. 654 z późn. zmianami)

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 
Nr 86, poz. 959, z późn. zmianami)

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmiana-
mi)

Ustawa o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, 
z późn. zmianami)

Ustawa o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, 
poz. 335 z późn. zmianami)

Ustawa Prawo własności przemysłowej Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 508 
z późn. zmianami)

VAT Podatek od towarów i usług

WIBOR Warsaw Inter Bank Off ered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim rynku ban-
kowych, oznaczająca stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku 
bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r. Od marca 1993 r. WIBOR ustalany jest co-
dziennie jako średnia arytmetyczna kwotowa największych uczestników rynku pieniężnego. Pub-
likowany jest w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N 
– pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolej-
nym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: 1 tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy 
(3M) i 6 miesięcy (6M) 

WTC Sp. z o.o. WebTradeCenter Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Zarząd NTT System S.A.

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie
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Agencja Support sp. z o.o.
Kraków 31-504, ul. Zygmunta Augusta 7/3
tel. (012) 431 25 51, fax: (012) 292 02 26
biuro@agencjasupport.pl
www.agencjasupport.pl

Dom Maklerski IDMSA
Kraków 31-041, Mały Rynek 7
tel. (012) 397 06 00, fax: (012) 397 06 01
biuro@idmsa.pl
www.idmsa.pl

NTT System S.A.
Warszawa 04-351, ul. Osowska 84
tel. (022) 610 51 61, fax: (022) 610 39 58
biuro@ntt.pl
www.ntt.pl

Skyline Investment S.A.
Warszawa 02-797, ul. Relaksowa 45
tel. (022) 649 25 76, fax: (022) 649 25 77
konsulting@skyline.com.pl 
www.skyline.com.pl


