Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte
w Prospekcie
2.1. Emitent
2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta
Firma:

EUROFAKTOR S.A.

Siedziba:

41-405 Mysłowice

Adres:

ul. Modrzewskiego 42

Numer telefonu:

+48 (32) 223 90 70

Numer telefaksu:

+48 (32) 223 90 99

Poczta elektroniczna:

eurofaktor@eurofaktor.pl

Strona internetowa:

www.eurofaktor.pl

2.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działają:
–

Bogdan Fiszer

– Prezes Zarządu

–

Mirosław Nowicki

– Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

2.1.3. Oświadczenie Emitenta
My, niżej podpisani oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie
z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane
przez niego wyniki finansowe.
Mirosław Nowicki
Wiceprezes Zarządu

Bogdan Fiszer
Prezes Zarządu

2.2. Wprowadzający
2.2.1. Stabilo Grup Spółka z o.o.
2.2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego
Firma:

Stabilo Grup Spółka z o.o.

Siedziba:

40-540 Katowice

Adres:

ul. Szpaków 51

Numer telefonu:

(32) 608 24 04

Numer telefaksu:

(32) 608 06 58

Poczta elektroniczna:

biuro@stabilogrup.pl

Strona internetowa:

—

2.2.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego
W imieniu Wprowadzającego działają:
–

Jerzy Kolonko

– Prezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Wprowadzającego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
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2.2.1.3. Powiązania Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem
i Podmiotem Dominującym
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami fizycznymi działającymi w imieniu Wprowadzającego a Emitentem nie
występują powiązania umowne, kapitałowe oraz personalne.
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami działającymi w jego imieniu a Podmiotem Dominującym istnieje porozumienie akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2004 roku, opisane w punkcie 7.16 Prospektu.
Pan Bogdan Fiszer – Prezes Zarządu EUROFAKTOR S.A. jest jednocześnie podmiotem dominującym w stosunku
do spółki Stabilo sp. z o.o., której spółką zależną jest spółka Stabilo Grup sp. z o.o.
2.2.1.4. Oświadczenie Wprowadzającego
Niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie
z moją najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionym w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane
przez niego wyniki finansowe.
Jerzy Kolonko

2.2.2. BONUM Spółka z o.o.
2.2.2.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego
Firma:

BONUM Spółka z o.o.

Siedziba:

43-100 Tychy

Adres:

ul. Dębowa 10/7

Numer telefonu:

(0 32) 227 05 54

Numer telefaksu:

—

Poczta elektroniczna:

jureksy@konto.pl

Strona internetowa:

—

2.2.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego
W imieniu Wprowadzającego działają:
–

Jerzy Syjud

– Prezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Wprowadzającego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
2.2.2.3. Powiązania Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem
i Podmiotem Dominującym
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem istnieją następujące powiązania:
1. Jerzy Syjud jest powinowatym Henryka Hermanna,
2. Henryk Hermann, posiadający 2014 udziałów spółki Bonum Sp. z o.o., co stanowi 55,98% w kapitale zakładowym
tej spółki, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami działającymi w jego imieniu a Podmiotem Dominującym istnieje porozumienie akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2004 roku, opisane w punkcie 7.16 Prospektu.
2.2.2.4. Oświadczenie Wprowadzającego
Niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie
z moją najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionym w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane
przez niego wyniki finansowe.
Jerzy Syjud
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2.2.3. Zakłady Metalowe POLMETAL Spółka z o.o.
2.2.3.1. Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego
Firma:

Zakłady Metalowe POLMETAL Spółka z o.o.

Siedziba:

42-404 Zawiercie

Adres:

ul. Borowa 33

Numer telefonu:

(032) 67 21 471

Numer telefaksu:

(032) 67 24 333

Poczta elektroniczna:

polmetal1@poczta.onet.pl

Strona internetowa:

—

2.2.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Wprowadzającego
W imieniu Wprowadzającego działają:
–

Henryk Pakuła

– Prezes Zarządu

–

Halina Czuber

– Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Wprowadzającego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
2.2.3.3. Powiązania Wprowadzającego oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem
i Podmiotem Dominującym
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami fizycznymi działającymi w imieniu Wprowadzającego a Emitentem występują następujące powiązania:
1. ZM POLMETAL Sp. z o.o. zawarł z Emitentem następujące umowy:
–

Umowa o świadczenie usług faktoringowych nr 12/09/2002 r. z dnia 27-09-2002 r. wraz z Porozumieniem
o zasadach udzielania przedpłaty,

–

Umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 r., na mocy której ZM POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz
Emitenta zastaw na 1 800 udziałach Magnesium Die Casting Production MDP Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

–

Umowa zastawu z dnia 15 czerwca 2004 r., na mocy której ZM POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz
Emitenta zastaw na 1 664 400 akcjach ZOŚ FAZOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach,

–

Umowa zbycia przez EUROFAKTOR na rzecz ZM POLMETAL akcji serii A Śląskiego Centrum Poligrafii
ASTRALON S.A. z dnia 05 grudnia 2003 r.,

–

Umowa o przelew wierzytelności z dnia 26 kwietnia 2004 r. na kwotę 33 152,09 PLN,

–

Umowa zastawu z dnia 28 lipca 2004 r., na mocy której ZM POLMETAL Sp. z o.o. ustanowiły na rzecz
Emitenta zastaw na 697 606 akcjach ZOŚ FAZOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach,

–

Umowa o przelew wierzytelności z dnia 16 września 2004 r. w kwocie 15 616 000 zł, wynikających z umowy
Nr DP/DR/119/04 zawartej z ZOŚ FAZOS Spółka Akcyjna.

2. Jarosław Maślisz – właściciel spółki ZM POLMETAL Sp. z o.o. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Emitenta.
Pomiędzy Wprowadzającym i osobami działającymi w jego imieniu a Podmiotem Dominującym istnieje porozumienie akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2004 roku, opisane w punkcie 7.16 Prospektu.
2.2.3.4. Oświadczenie Wprowadzającego
My, niżej podpisani oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, nie istnieją, poza ujawnionym w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.
Halina Czuber
Wiceprezes Zarządu

Henryk Pakuła
Prezes Zarządu
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2.3. Podmiot Dominujący
2.3.1. Nazwa siedziba i adres Podmiotu Dominującego
Firma:

BONUM Spółka z o.o.

Siedziba:

43-100 Tychy

Adres:

ul. Dębowa 10/7

Numer telefonu:

(0 32) 227 05 54

Numer telefaksu:

—

Poczta elektroniczna:

jureksy@konto.pl

Strona internetowa:

—

2.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Podmiotu Dominującego
W imieniu Podmiotu Dominującego działa:
–

Jerzy Syjud

– Prezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu Dominującego została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.

2.3.3. Oświadczenie Podmiotu Dominującego
Niżej podpisany, oświadczam, że informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Jerzy Syjud

2.4. Podmioty sporządzające Prospekt
2.4.1. Emitent
2.4.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta
Firma:

EUROFAKTOR S.A.

Siedziba:

41-405 Mysłowice

Adres:

ul. Modrzewskiego 42

Numer telefonu:

+48 (32) 223 90 70

Numer telefaksu:

+48 (32) 223 90 99

Poczta elektroniczna:

eurofaktor@eurofaktor.pl

Strona internetowa:

www.eurofaktor.pl

2.4.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działają:
–

Bogdan Fiszer

– Prezes Zarządu

–

Mirosław Nowicki

– Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Emitent odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie oraz za sporządzenie punktu 2.1 i 2.4 rozdziału II
oraz rozdziału VIII i IX niniejszego Prospektu.
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2.4.1.3. Powiązania osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem, Podmiotem Dominującym
lub Wprowadzającym
Wszyscy członkowie Zarządu Emitenta, w rozumieniu Rozporządzenia o Prospekcie, są osobami powiązanymi
z Emitentem z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie i umowy o pracę.
Pan Bogdan Fiszer oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta jest jednocześnie podmiotem dominującym
w stosunku do spółki Stabilo sp. z o.o., której spółka zależną jest spółka Stabilo Grup sp. z o.o., będąca jednym
z Wprowadzających.
Poza wymienionymi nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy wyżej wymienionymi osobami a Emitentem, Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającymi.
2.4.1.4. Oświadczenie Emitenta
My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiada Emitent, został
sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których
sporządzenie odpowiada Emitent, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Mirosław Nowicki
Wiceprezes Zarządu

Bogdan Fiszer
Prezes Zarządu

2.4.2. BAA Polska Sp. z o.o.
2.4.2.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt
Firma:

BAA Polska Spółka z o.o.

Siedziba:

01-797 Warszawa

Adres:

ul. Powązkowska 15

Numer telefonu:

(22) 562 33 43-44

Numer telefaksu:

(22) 562 33 45

Poczta elektroniczna:

baa@baa.com.pl

Strona internetowa:

www.baa.com.pl

2.4.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu sporządzającego Prospekt działają:
–

Grażyna Majcher-Magdziak

– Prezes Zarządu

–

Ireneusz Krawczyk

– Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu BAA Polska Sp. z o.o. została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność BAA Polska Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdziału V punkty 5.1 do 5.7, punkty 5.14 do 5.15, rozdziału VI Prospektu oraz za sporządzenie punktu 2.4.2 rozdziału II Prospektu.
2.4.2.3. Powiązania BAA Polska Sp. z o.o. jako podmiotu sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych
działających w imieniu sporządzającego Prospekt z Emitentem, Podmiotem Dominującym lub
Wprowadzającym
Pomiędzy BAA Polska Sp. z o.o. jako podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem, Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającym nie istnieją powiązania umowne, kapitałowe ani personalne.
BAA Polska Sp. z o.o. sporządziła Prospekt w zakresie określonym w punkcie 2.4.2.2 na podstawie umowy z dnia
05 lipca 2004 roku, zawartej z Oferującym, w której Oferujący zlecił, a BAA Polska Sp. z o.o. podjęła się wykonania
odpowiednich części prospektu.
2.4.2.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt
My niżej podpisani, oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiada BAA Polska
Sp. z o.o., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach, za których sporządzenie odpowiada BAA Polska Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych
faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Grażyna Majcher-Magdziak
Prezes Zarządu

Ireneusz Krawczyk
Wiceprezes Zarządu
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2.4.3. Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa
2.4.3.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt
Firma:

Kancelaria Radców Prawnych
„Oleś & Rodzynkiewicz”
Spółka Komandytowa

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Retoryka 5/2

Numer telefonu:

(12) 428 06 30
(12) 429 28 33
(12) 431 01 92

Numer telefaksu:

(12) 422 67 85

Poczta elektroniczna:

kancelaria@oles.com.pl

Strona internetowa:

www.oles.com.pl

2.4.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa jako podmiotu sporządzającego Prospekt działają:
–

Wiesław Oleś

– Komplementariusz

–

Maciej Hulist

– Pełnomocnik

Informacja o miejscach zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś &
Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa została objęta wnioskiem o niepublikowanie i została przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność osób działających w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka
Komandytowa jest ograniczona do następujących części Prospektu: rozdział II pkt 2.4.3, rozdział III pkt 3.3-3.10,
3.14 i 3.15.1 – 3.15.7, rozdział IV, rozdział V pkt 5.8-5.13, 5.16-5.20, rozdział VII pkt 7.3-7.20.
2.4.3.3. Powiązania osób fizycznych sporządzających Prospekt z Emitentem, Podmiotem Dominującym lub
Wprowadzającym
Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców
Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi
działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa a Emitentem,
poza umową z dnia 2 kwietnia 2004 roku o usługi doradztwa prawnego w procesie wprowadzenie akcji Emitenta
do publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców
Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa a Wprowadzającym.
Nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne pomiędzy Kancelarią Radców
Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa jako sporządzającym Prospekt oraz osobami fizycznymi
działającymi w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa a Podmiotem
Dominującym.
2.4.3.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt
Działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa oświadczamy, że
Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa, został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Radców Prawnych
„Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Wiesław Oleś
Komplementariusz

Maciej Hulist
Pełnomocnik
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2.4.4. Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
2.4.4.1. Nazwa, siedziba i adres sporządzającego Prospekt
Firma:

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Siedziba:

02-515 Warszawa

Adres:

ul. Puławska 15

Numer telefonu:

(22) 521 80 00, 521 80 12

Numer telefaksu:

(22) 521 79 46

Poczta elektroniczna:

infobdm@pkobp.pl

Strona internetowa:

www.pkobp.pl/bdm

2.4.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu sporządzającego Prospekt
W imieniu sporządzającego Prospekt działają:
–

Jan Kuźma

– Dyrektor BDM

–

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk

– Zastępca Dyrektora BDM

Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG
wnioskiem o niepublikowanie.
Odpowiedzialność BDM PKO BP S.A. jako podmiotu sporządzającego Prospekt jest ograniczona do następujących
części Prospektu: wstęp, rozdział I, rozdział II pkt 2.4.4 i 2.6; rozdział III pkt 3.1, 3.2, 3.11-3.13, 3.15.8, rozdział VII
pkt 7.1, 7.2 rozdział X.
2.4.4.3. Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu
z Emitentem, Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającym
Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem:
Umową zawartą w dniu 2 kwietnia 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących
usług:
–

sporządzenia niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego,

–

przygotowanie Prospektu Emitenta,

–

wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie.

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy podmiotem sporządzającym Prospekt i osobami działającymi
w jego imieniu a Emitentem, Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającym nie istnieją inne powiązania umowne,
kapitałowe i personalne.
2.4.4.4. Oświadczenie osób działających w imieniu sporządzającego Prospekt
Działając w imieniu BDM PKO BP S.A. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest BDM PKO BP S.A., są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane
przepisami prawa.
Jan Kuźma
Dyrektor
Zarządzający kierujący BDM

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora BDM
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2.4.5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
2.4.5.1. Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Firma:

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Siedziba:

00-113 Warszawa

Adres:

ul. Emilii Plater 53

Numer telefonu:

(22) 557 70 00

Numer telefaksu:

(22) 557 70 01

Poczta elektroniczna:

Audit.Warsaw@pl.ey.com

Strona internetowa:

www.ey.com.pl

2.4.5.2. Osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
– Iwona Kozera

– Członek Zarządu Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Biegły Rewident nr 9528/7104

Informacje o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Odpowiedzialność wyżej wymienionej osoby z tytułu sporządzenia Prospektu jest ograniczona do następujących
części Prospektu: Rozdział II pkt 2.4.5 i 2.5, Rozdział VIII w zakresie Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta
z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za 2003 rok – pkt 1.1, oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za 2003 rok – pkt 2.1.
2.4.5.3. Opis powiązań Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osoby fizycznej
działającej w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z Emitentem
oraz z Wprowadzającym
Opis powiązań Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz osoby fizycznej działającej
w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z Emitentem oraz z Wprowadzającym
został zamieszczony w punktach 2.5.4 i 2.5.5 niniejszego Rozdziału.
2.4.5.4. Oświadczenie osoby działającej w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych
Oświadczam, działając w imieniu Ernst & Young Audit sp. z o.o., że następujące części Prospektu: Rozdział II pkt 2.5,
Rozdział VIII pkt 1.1 – Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za 2003 rok, oraz Rozdział VIII pkt 2.1 – Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za 2003 rok, zostały sporządzone
z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych są prawdziwe
i rzetelne, i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Iwona Kozera
Biegły rewident nr 9528/7104
Członek Zarządu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Nr uprawnienia 130
Warszawa, dnia 16 lipca 2004 roku
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2.5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Emitenta
2.5.1. Nazwa, siedziba i dane teleadresowe
Firma:

Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Siedziba:

00-113 Warszawa

Adres:

ul. Emilii Plater 53

Numer telefonu:

(22) 557 70 00

Uprawnienia:

Numer uprawnienia 130

Numer telefaksu:

(22) 557 70 01

Poczta elektroniczna:

Audit.Warsaw@pl.ey.com

Strona internetowa:

www.pl.ey.com

2.5.2. Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych Emitenta
– Iwona Kozera

– Członek Zarządu Ernst & Young Audit sp. z o.o.
Biegły Rewident nr 9528/7104

Informacje o miejscu zamieszkania osoby fizycznej działającej w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Odpowiedzialność wyżej wymienionej osoby z tytułu sporządzenia Prospektu jest ograniczona do następujących
części Prospektu: Rozdział II pkt 2.5, Rozdział VIII w zakresie Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za 2003 rok – pkt 1.1, oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za 2003 rok – pkt 2.1.

2.5.3. Biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta
–

Piotr Gajek

– Biegły Rewident nr 9521/7101

Informacje o miejscu zamieszkania biegłego rewidenta zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie.
Odpowiedzialność wyżej wymienionej osoby z tytułu sporządzenia Prospektu jest ograniczona do następujących
części Prospektu: Rozdział II pkt 2.5, Rozdział VIII w zakresie Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania
jednostkowego sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za 2003 – pkt 1.1, oraz z badania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za 2003 rok – pkt 2.1.

2.5.4. Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta z Emitentem
Nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz osobą fizyczną działającą w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta z Emitentem, z wyjątkiem umów o badanie sprawozdań
finansowych Emitenta i jego spółek zależnych oraz świadczenia innych usług Podmiotu uprawnionego do badania
oraz usług doradczych.

2.5.5. Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta z Podmiotem Dominującym
Nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz osobą fizyczną działającą w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta a Podmiotem Dominującym.

2.5.6. Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta z Wprowadzającymi
Nie istnieją żadne powiązania osobiste, organizacyjne, finansowe bądź też umowne pomiędzy Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz osobą fizyczną działającą w imieniu Podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta a Wprowadzającymi, z wyjątkiem umów o świadczenie
innych usług Podmiotu uprawnionego do badania oraz usług doradczych.
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2.5.7. Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Emitenta w zakresie zgodności z prawem wyboru podmiotu
uprawnionego oraz stwierdzające, iż podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu
Oświadczam, że firma Ernst & Young Audit sp. z o.o. została wybrana zgodnie z przepisami prawa do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za rok zakończony dnia 31 grudnia
2003 roku.
Oświadczam, że firma Ernst & Young Audit sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
z badania sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2003 roku.
Iwona Kozera
Biegły rewident Nr ewidencyjny 9528/7104
Członek Zarządu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Nr uprawnienia 130
Warszawa, dnia 16 lipca 2004 roku

2.5.8. Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych
Emitenta stwierdzające, że biegły rewident spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej
i niezależnej opinii o badaniu
Oświadczam, że spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania sprawozdania finansowego Eurofaktor S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku.
Piotr Gajek
Biegły rewident Nr ewidencyjny 9521/7101
Warszawa, dnia 16 lipca 2004 roku

2.5.9. Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu podmiotu
uprawnionego oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Oświadczamy, że zamieszczone w Prospekcie sprawozdanie finansowe EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię z zastrzeżeniem z objaśnieniami datowaną 16 lipca 2004 roku o prawidłowości, rzetelności i jasności wymienionego powyżej sprawozdania
finansowego.
Zastrzeżenie zawarte w opinii dotyczyło następującej kwestii:
„9. Jak przedstawiono w nocie 39 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego sprawozdania finansowego,
po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia załączonego sprawozdania finansowego, to jest do dnia 16 lipca
2004 roku, Spółka uzyskała informacje wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości odzyskania wierzytelności od jednego z kontrahentów, ujętych w bilansie załączonego sprawozdania finansowego
na dzień 31 grudnia 2003 roku. W związku z powyższym wierzytelności od tego kontrahenta zostały sprzedane
firmie windykacyjnej, w wyniku czego Spółka rozpoznała stratę na sprzedaży wierzytelności przewyższającą
wartość utworzonych na dzień 31 grudnia 2003 roku odpisów aktualizujących o kwotę 1.000 tysięcy złotych.
Ze względu na fakt, iż w dniu 28 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło
sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz dokonało podziału zysku,
dodatkowa strata z tytułu sprzedaży wierzytelności została rozpoznana przez Spółkę w pierwszym półroczu
2004 roku. Gdyby odpowiednie odpisy aktualizujące zostały odzwierciedlone w załączonym sprawozdaniu
finansowym, prezentowany w załączonym sprawozdaniu finansowym wynik finansowy netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz kapitały własne Spółki na dzień 31 grudnia 2003 roku byłyby niższe
o kwotę 1.000 tysięcy złotych.”
Objaśnienia zawarte w opinii dotyczyły następujących kwestii:
„12. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następujące kwestie:
(a) Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Spółka wykazała w załączonym sprawozdaniu finansowym
akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych według ceny nabycia (z uwzględnieniem odpisów
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z tytułu trwałego obniżenia wartości tych akcji i udziałów). Zgodnie z powołaną wyżej ustawą Grupa Kapitałowa
EUROFAKTOR („Grupa Kapitałowa”), gdzie Spółka jest jednostką dominującą, sporządziła skonsolidowane
sprawozdanie finansowe. Wynik finansowy oraz aktywa netto Grupy Kapitałowej różnią się od wyniku finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz jej aktywów netto na ten dzień.
(b) Jak przedstawiono w nocie 28.4 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego sprawozdania finansowego Spółka na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazała należności w kwocie 64.896 tysięcy złotych od podmiotów, z którymi Spółkę łączą istotne powiązania właścicielskie, gospodarcze i finansowe. Pełna realizowalność
tych należności uzależniona jest od sytuacji finansowej powyższych podmiotów, w tym od powodzenia procesów restrukturyzacyjnych realizowanych przez niektóre z nich. W wyniku szczegółowej analizy aktualnej
sytuacji finansowej tych podmiotów oraz oceny perspektyw ich rozwoju i możliwości prowadzenia przez nie
rentownej działalności w przyszłości, Zarząd Spółki uznał, iż na dzień 31 grudnia 2003 nie istnieje konieczność tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności od tych podmiotów.
(c) Jak przedstawiono w nocie 28.4 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego sprawozdania finansowego, w 2003 roku podmiot zależny od Spółki, Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. („GFR”) zakupił,
za kwotę 7.350 tysięcy złotych, 5.287.884 akcji huty Technologie Buczek S.A. („TB”), stanowiących 73,6%
kapitału akcyjnego TB na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz udzielił TB pożyczek, których saldo na dzień
31 grudnia 2003 roku wyniosło 4.222 tysiące złotych. Możliwość dalszego funkcjonowania TB, a w konsekwencji rentowność inwestycji GFR oraz możliwość odzyskania środków zaangażowanych w finansowanie
działalności TB bezpośrednio przez Spółkę oraz pośrednio poprzez GFR jest uzależniona od uzyskania przez
TB dodatkowego finansowania oraz od powodzenia rozpoczętego procesu restrukturyzacji. Na kwestię niepewności związanej z możliwością kontynuowania działalności przez TB zwrócił też uwagę biegły rewident
badający sprawozdanie finansowe TB za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku.
(d) Jak przedstawiono w nocie 28.4 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego sprawozdania finansowego, na dzień 31 grudnia 2003 roku Spółka wykazała 999 tysięcy złotych należności od przedsiębiorstwa
z branży rolnej, które w roku 2004 zaprzestało regularnej obsługi swoich zobowiązań. Do dnia wydania niniejszej opinii Spółka nie była w stanie dokładnie ocenić możliwości odzyskania zaangażowanej kwoty. Zdaniem
Zarządu Spółki utworzona na dzień 31 grudnia 2003 roku rezerwa w wysokości 50% salda zaangażowania
odzwierciedla rzeczywiste ryzyko związane z zaangażowaniem wobec tego dłużnika.”
Pełna treść powyższej opinii jest przedstawiona w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu.
Oświadczamy, że zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku podlegało naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliśmy opinię
bez zastrzeżeń z objaśnieniami datowaną 16 lipca 2004 roku o prawidłowości, rzetelności i jasności wymienionego
powyżej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zastrzeżenie zawarte w opinii dotyczyło następującej kwestii:
„9. Jak przedstawiono w nocie 49 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia załączonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, to jest do dnia 16 lipca 2004 roku, Spółka uzyskała informacje wskazujące na
wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości odzyskania wierzytelności od jednego z kontrahentów,
ujętych w bilansie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2003
roku. W związku z powyższym wierzytelności od tego kontrahenta zostały sprzedane firmie windykacyjnej,
w wyniku czego Spółka rozpoznała stratę na sprzedaży wierzytelności przewyższającą wartość utworzonych
na dzień 31 grudnia 2003 roku odpisów aktualizujących o kwotę 1.000 tysięcy złotych. Ze względu na fakt,
iż w dniu 28 czerwca 2004 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz dokonało podziału zysku,
dodatkowa strata z tytułu sprzedaży wierzytelności została rozpoznana przez Grupę w pierwszym półroczu
2004 roku. Gdyby odpowiednie odpisy aktualizujące zostały odzwierciedlone w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, prezentowany w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
wynik finansowy netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku oraz kapitały własne Grupy na dzień
31 grudnia 2003 roku byłyby niższe o kwotę 1.000 tysięcy złotych.”
Objaśnienia zawarte w opinii dotyczyły następujących kwestii:
„12. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń, zwracamy uwagę na następujące kwestie:
(a) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR obejmuje informacje finansowe
trzech jednostek zależnych oraz czterech jednostek stowarzyszonych, które były badane przez biegłych rewidentów działających w imieniu innych podmiotów uprawnionych. Otrzymaliśmy, wydane przez powyższych
biegłych rewidentów, opinie o sprawozdaniach finansowych tych jednostek zależnych i stowarzyszonych.
Łączna wielkość sum bilansowych, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi, jednostek zależnych badanych przez
biegłych rewidentów działających w imieniu innych podmiotów uprawnionych, stanowi 1,21% sumy bilansowej
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych.
(b) Sprawozdanie finansowe Nowe Technologie sp. z o.o., stanowiące podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie było badane przez biegłych rewidentów. Łączna wielkość sumy bilanso-
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wej tego sprawozdania finansowego, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi, stanowi 0,27% sumy bilansowej
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych.
(c) Jak przedstawiono w nocie 37.5 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazała należności w kwocie 59.414 tysięcy
złotych od podmiotów, z którymi Grupę łączą istotne powiązania właścicielskie, gospodarcze i finansowe.
Pełna realizowalność tych należności uzależniona jest od sytuacji finansowej powyższych podmiotów, w tym
od powodzenia procesów restrukturyzacyjnych realizowanych przez niektóre z nich. W wyniku szczegółowej
analizy aktualnej sytuacji finansowej tych podmiotów oraz oceny perspektyw ich rozwoju i możliwości prowadzenia przez nie rentownej działalności w przyszłości, Zarząd Spółki uznał, iż na dzień 31 grudnia 2003
roku nie istnieje konieczność tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności od tych podmiotów.
(d) Jak przedstawiono w nocie 2.3.2.3 wprowadzenia do załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 2003 roku podmiot zależny od Spółki, Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny S.A. („GFR”) zakupił, za kwotę 7.350 tysięcy złotych, 5.287.884 akcji huty Technologie Buczek S.A. („TB”), stanowiących 73,6%
kapitału akcyjnego TB na dzień 31 grudnia 2003 roku. Możliwość dalszego funkcjonowania TB, a w konsekwencji rentowność inwestycji GFR oraz możliwość odzyskania środków zaangażowanych w finansowanie
działalności TB bezpośrednio przez Spółkę oraz pośrednio poprzez GFR jest uzależniona od uzyskania przez
TB dodatkowego finansowania oraz od powodzenia rozpoczętego procesu restrukturyzacji. Na kwestię niepewności związanej z możliwością kontynuowania działalności przez TB zwrócił też uwagę biegły rewident
badający sprawozdanie finansowe TB za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku.
(e) Jak przedstawiono w nocie 37.5 dodatkowych informacji i objaśnień załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na dzień 31 grudnia 2003 roku Grupa wykazała 999 tysięcy złotych należności od
przedsiębiorstwa z branży rolnej, które w roku 2004 zaprzestało regularnej obsługi swoich zobowiązań. Do
dnia wydania niniejszej opinii Grupa nie była w stanie dokładnie ocenić możliwości odzyskania zaangażowanej kwoty. Zdaniem Zarządu jednostki dominującej utworzona na dzień 31 grudnia 2003 roku rezerwa
w wysokości 50% salda zaangażowania odzwierciedla rzeczywiste ryzyko związane z zaangażowaniem
wobec tego dłużnika.”
Pełna treść powyższej opinii jest przedstawiona w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu.
Oświadczamy, że porównywalne dane finansowe i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2001 roku oraz dnia 31 grudnia 2002 roku, przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zamieszczonych w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu, zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2003 roku,
oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym
zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienia tych danych porównywalnych do pozycji zbadanych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedlają dokonane przekształcenia, zaś te dane porównywalne wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych.
Oświadczamy, że forma prezentacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz danych porównywalnych, zamieszczonych w Rozdziale VIII niniejszego Prospektu, i zakres ujawnionych
w nich danych są zgodne z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku (Dz. U.
139, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).
Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Nr uprawnienia 130

Biegły Rewident
Piotr Gajek
Biegły rewident
Nr 9521/7101

Iwona Kozera
Biegły rewident Nr 9528/7104

Warszawa, dnia 16 lipca 2004 roku
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2.6. Oferujący akcje
2.6.1. Nazwa, siedziba adres Oferującego
Firma:

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Siedziba:

02-515 Warszawa

Adres:

ul. Puławska 15

Numer telefonu:

(22) 521 80 00, 521 80 12

Numer telefaksu:

(22) 521 79 46

Poczta elektroniczna:

infobdm@pkobp.pl

Strona internetowa:

www.pkobp.pl/bdm

2.6.2. Osoby działające w imieniu Oferującego
–

Jan Kuźma

– Dyrektor Zarządzający kierujący BDM

–

Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk

– Zastępca Dyrektora BDM

Informacje dotyczące adresów osób działających w imieniu BDM PKO BP S.A. zostały objęte złożonym do KPWiG
wnioskiem o niepublikowanie.

2.6.3. Opis powiązań Oferującego oraz osób fizycznych, działających w imieniu Oferującego
z Emitentem, Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającymi
Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. na dzień sporządzenia Prospektu jest związany z Emitentem:
Umową zawartą w dniu 2 kwietnia 2004 roku, na podstawie której zobowiązał się do świadczenia następujących
usług:
–

sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu wprowadzenia spółki do obrotu publicznego i giełdowego,

–

przygotowanie Prospektu Emitenta,

–

wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Oferującego akcje w publicznym obrocie.

Poza wyżej wymienionym powiązaniem pomiędzy Oferującym i osobami działającymi w jego imieniu a Emitentem,
Podmiotem Dominującym lub Wprowadzającymi nie istnieją inne powiązania umowne, kapitałowe i personalne.

2.6.4. Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego
Oświadczamy, że Bankowy Dom Maklerski z siedzibą w Warszawie, jako Oferujący akcje Eurofaktor S.A. w publicznym obrocie, dołożył należytej zawodowej staranności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzania akcji
do publicznego obrotu.
Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk
Zastępca Dyrektora BDM

Jan Kuźma
Dyrektor Zarządzający kierujący BDM

30

