Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie

Prospekt Emisyjny

ROZDZIA£ II – OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE
W PROSPEKCIE
2.1

EMITENT

Firma Spółki:
Siedziba Spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:

Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

COMP S.A.
Warszawa
Warszawa 02 – 495, ul. Gen. Sosnkowskiego 29
tel. 0 (prefix) 570-38-00
fax. 0 (prefix) 662-63-71
info@comp.waw.pl
www.comp.com.pl

W imieniu Emitenta działa:
Jacek Papaj
Grzegorz Zieleniec
Andrzej Olaf Wąsowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Oświadczenia osób działających w imieniu Emitenta
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy,
– że wszystkie informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani
okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także 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;
– że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz
dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy Emitenta i jego grupy kapitałowej;
– że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełnili warunki
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Jacek Papaj

Grzegorz Zieleniec

Andrzej Olaf Wąsowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

COMP S.A.
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PODMIOT DOMINUJ¥CY

Imię i Nazwisko:
Miejsce zamieszkania:

Jacek Papaj
Informacja miejscu zamieszkania Podmiotu Dominującego
została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona
w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”

Wyżej wskazana osoba odpowiada za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu
Dominującego.
Oświadczenie odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta
Niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje dotyczące Podmiotu Dominującego zawarte w Prospekcie
są prawdziwe rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności których ujawnianie w Prospekcie jest
wymagane przepisami prawa.

Jacek Papaj
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2.3

2.3.1

Prospekt Emisyjny

PODMIOTY SPORZ¥DZAJ¥CE PROSPEKT

COMP S.A.

Firma Spółki:
Siedziba Spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

COMP S.A.
Warszawa
Warszawa 02 – 495, ul. Gen. Sosnkowskiego 29
tel. 0 (prefix) 570-38-00
fax. 0 (prefix) 662-63-71
info@comp.waw.pl
www.comp.com.pl

W imieniu Emitenta działa:
Jacek Papaj
Grzegorz Zieleniec
Andrzej Olaf Wąsowski

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych, działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Osoby działające w imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt odpowiedzialne są za informacje
zawarte w Prospekcie w następujących jego częściach: Rozdział II pkt 2.1 i 2.3.1, Załączniki nr I-III.
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Emitentem, a osobami fizycznymi działającymi w imieniu
Emitenta oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani
umowne za wyjątkiem opisanych w Rozdziale II pkt 2.2 oraz Rozdziale VII.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego
Prospekt
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny
jest Emitent został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte
w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Emitent są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

Jacek Papaj

Grzegorz Zieleniec

Andrzej Olaf Wąsowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

COMP S.A.
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2.3.2
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INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A.

Firma Spółki:
Skrót firmy:
Siedziba Spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna
IDMSA.PL
Kraków
Kraków, Mały Rynek 7
tel. (012) 422 25 72, (012) 421 15 72, (012) 292 02 93
fax: (012) 422 67 32
biuro@idmsa.pl
http://www.idmsa.pl

W imieniu IDMSA.PL działają następujące osoby:
Grzegorz Leszczyński
Rafał Abratański

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu IDMSA.PL została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Osoby działające w imieniu IDMSA.PL odpowiedzialne są za informacje zawarte w Prospekcie w następujących
jego częściach: Wstęp, Rozdział II pkt 2.3.2 i 2.5, Rozdział III pkt 3.2 - 3.3 oraz pkt 3.11, Załączniki nr IV- VII.
Powiązania IDMSA.PL z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy IDMSA.PL oraz osobami fizycznymi działającymi
w imieniu IDMSA.PL a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne,
kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. umowa z 20 grudnia 2004 r. o pełnienie funkcji animatora Emitenta;
2. umowa z 10 marca 2005 r. o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenie publicznej
oferty;
3. Internetowy Dom Maklerski S.A. jest podmiotem dominującym wobec IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp.
z o.o., o której mowa w Rozdziale II pkt 2.3.4.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A.
Działając w imieniu IDMSA.PL oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny
jest IDMSA.PL został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte
w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiada IDMSA.PL, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają
żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
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Grzegorz Leszczyński

Rafał Abratański

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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2.3.3

Prospekt Emisyjny

DORADCA PRAWNY

Nazwa:
Adres:
Numery telekomunikacyjne:

Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego
01 - 014 Warszawa ul. Żytnia 18 lok. 20
Tel. 022 / 436 19 67
Fax 0 22/ 436 19 69
marekwierzbowski@mwlegal.pl
http://www.mwlegal.pl

Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego:
Marek Wierzbowski
Marcin Marczuk

Radca prawny
Pełnomocnik

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Doradcy Prawnego została objęta
wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: Rozdział II pkt 2.3.3,
Rozdział III pkt 3.1 oraz pkt 3.4 – 3.10, Rozdział IV, Rozdział V pkt. 5.5 - 5.7 oraz 5.9 – 5.10.
Powiązania Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych działających w imieniu Doradcy Prawnego z Emitentem
oraz Podmiotem Dominującym
Pomiędzy Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego, jako podmiotem sporządzającym Prospekt oraz
osobami fizycznymi działającymi w imieniu Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy Prawnego, a Emitentem
oraz Podmiotem Dominującym – poza poniższym - nie istnieją żadne inne powiązania personalne, kapitałowe,
organizacyjne ani umowne:
umowa z dnia 7 marca 2005 roku o świadczenie usług prawnych zawarta pomiędzy Prof. Marek Wierzbowski
Kancelaria Radcy Prawnego a Emitentem.
Oświadczenia o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego
Niniejszym oświadczamy, iż części Prospektu, za które odpowiada Prof. Marek Wierzbowski Kancelaria Radcy
Prawnego zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte
w tych częściach Prospektu są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których
ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.

COMP S.A.

Marek Wierzbowski

Marcin Marczuk

Radca prawny

Pełnomocnik
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2.3.4
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IDMSA.PL DORADZTWO FINANSOWE SPÓ£KA Z O.O.

Firma Spółki:
Siedziba Spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Kraków
31-072 Kraków, Wielopole 2
tel.: (012) 422 25 72
fax: (012) 422 67 32
biuro@df.idmsa.pl

W imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. działają następujące osoby:
Piotr Derlatka
Joanna Ciećkiewicz

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe
Sp. o.o. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem
o niepublikowanie”.
Osoby działające w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. są odpowiedzialne za informacje zawarte
w Prospekcie w następujących jego częściach: Rozdział I, Rozdział II pkt 2.3.4, Rozdział V pkt 5.1 – 5.4 oraz 5.8,
Rozdział VI, Rozdział VII.
Powiązania IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. oraz osób fizycznych działających w jej imieniu
z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. oraz
osobami fizycznymi działającymi w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., a Emitentem oraz
Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne
za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. umowa z 1 marca 2005 r. o sporządzenie części prospektu;
2. IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Internetowego Domu Maklerskiego
S.A., o której mowa w Rozdziale II pkt 2.3.2 i 2.5;
3. osoby fizyczne działające w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. pełnią funkcję prokurentów
Internetowego Domu Maklerskiego S.A.
Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Działając w imieniu IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których
sporządzenie odpowiedzialna jest IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. został sporządzony z zachowaniem
należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których
odpowiada IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów
ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
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Piotr Derlatka

Joanna Ciećkiewicz

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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2.4

Prospekt Emisyjny

PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Firma spółki:
Nazwa skrócona
Siedziba spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Podstawa uprawnień:

BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
BDO Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-676 Warszawa, Postępu 12
tel. (022) 543 16 00
fax. (022) 543 16 01
office@bdo.pl
http://www.bdo.pl
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 523 prowadzoną
przez KIBR

Odpowiedzialność osób działających w imieniu BDO Polska Sp. z o.o. jest ograniczona do następujących części
Prospektu: Rozdział II pkt 2.4, Rozdział VIII - w zakresie odpowiedzialności za zamieszczone w nim opinie
o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego Spółki COMP S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP S.A.
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych działają:
Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

Hanna Sztuczyńska
Członek Zarządu
Biegły Rewident
nr ident. 9269/6955

Jako osoby dokonujące badania sprawozdania finansowego działały:
Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399
Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych oraz osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych a Emitentem nie istnieją żadne powiązania personalne, strukturalne, kapitałowe, organizacyjne ani
umowne poza niżej wymienionymi:
1. Umowa z dnia 1 marca 2005 r. na usługi audytorskie w 2005 roku.
Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań o wyborze
biegłego rewidenta COMP S.A.
Oświadczamy, że BDO Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz spełnia warunki do wyrażenia
bezstronnych i niezależnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych za okres 01.01.2004 – 31.12.2004 r.

Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

COMP S.A.

Hanna Sztuczyńska
Członek Zarządu
Biegły Rewident
nr ident. 9269/6955
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Oświadczenie biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o wyrażeniu
bezstronnej opinii.
Oświadczam, że jako uprawniony do badania sprawozdań finansowych spełniam warunki do wyrażenia bezstronnych
i niezależnych opinii o badanych przeze mnie sprawozdaniach finansowych za 01.01.2004 - 31.12.2004r.
Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

Oświadczenia osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz biegłego rewidenta o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.
Niniejszym oświadczamy, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres
01.01.2004 - 31.12.2004r., zamieszczone w Prospekcie podlegały naszemu badaniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i normami zawodowymi.
Na podstawie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego została wydana opinia bez zastrzeżeń
o prawidłowości, rzetelności i jasności sprawozdania finansowego, której pełna treść jest przedstawiona
w Rozdziale VIII Prospektu.
Na podstawie przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wydana opinia
o prawidłowości, rzetelności i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem następującej
treści:
Jedna ze spółek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym obniżyła z dniem 1.01.2004 r.
stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Jednostka dominująca nie
dokonała korekty doprowadzającej do ujednolicenia stosowanych zasad amortyzacji. Wpływ tego zdarzenia
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawiono w punkcie 18 Dodatkowych not objaśniających.
oraz z następującymi objaśnieniami:
1. Stosownie do przepisu § 18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisji oraz skrót prospektu (Dz.
U. z 2004 r. nr 184, poz. 1921), Grupa miała obowiązek we wprowadzeniu do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zamieścić wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych
skonsolidowanych danych oraz skonsolidowanych danych porównywalnych, dotyczących co najmniej
skonsolidowanych aktywów netto i skonsolidowanego wyniku finansowego netto pomiędzy ujawnionymi
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości
a danymi zgodnymi z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP.
W oparciu o § 18 ust. 2 pkt. 5 wspomnianego wyżej rozporządzenia, Grupa zamieściła we wprowadzeniu
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego szczegółowe przyczyny nieujawnienia wartościowych
różnic pomiędzy danymi zgodnymi z polskimi zasadami rachunkowości a danymi według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej lub US GAAP, w obszarach, w których wyliczenie takich różnic
nie było możliwe.
2. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdziliśmy, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe
obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki zależnej nie podlegające badaniu zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości. Udział sumy bilansowej tej jednostki stanowi 7,41% sumy bilansowej skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, zaś wynik finansowy stanowi 12,89% wyniku finansowego grupy kapitałowej.
3. Sprawozdanie finansowe Spółki zależnej PACOMP Sp. z o.o. uzyskało opinię z uwagą następującej treści:
„Najważniejszym partnerem handlowym, z którym Spółka realizuje 99,7% przychodów ze sprzedaży
produktów, jest spółka dominująca COMP S.A.
Z uwagi na fakt, że COMP S.A. jest spółką w dobrej sytuacji finansowej oraz jest w trakcie realizacji kontraktu,
który zapewnia zbyt na produkty spółki badanej, nie ma zagrożenia kontynuacji przez jednostkę przynajmniej
w ciągu 12 miesięcy po dniu bilansowym.”
Pełna treść wyrażonej opinii jest przedstawiona w Rozdziale VIII Prospektu.
Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399
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Prospekt Emisyjny

Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
oraz Biegłego Rewidenta o porównywalności danych
Oświadczamy, że porównywalne dane finansowe oraz porównywalne skonsolidowane dane finansowe za rok
2003 zamieszczone w Prospekcie, 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 lub Grupę Kapitałową przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów podstawowych w okresach, których
one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych, oraz że uzgodnienie
danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, do pozycji zbadanych sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie, zaś dane
porównywalne zamieszczone w Prospekcie 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. Sprawozdanie finansowe za rok 2003 zbadane przez
BDO Sp. z o.o. stanowiło podstawę sporządzenia danych porównywalnych.

Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

Hanna Sztuczyńska
Członek Zarządu
Biegły Rewident
nr ident. 9269/6955

Oświadczenie o dostosowaniu do wymogów Rozporządzenia o Prospekcie
Oświadczamy, że sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne,
zamieszczone w Prospekcie, zostały sporządzone zgodne z wymogami Rozporządzenia o Prospekcie.

Donata Budkiewicz – Feluch
Biegły Rewident
nr ident. 9939/7399

COMP S.A.

Hanna Sztuczyńska
Członek Zarządu
Biegły Rewident
nr ident. 9269/6955
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2.5

Rozdział II – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie

OFERUJ¥CY PAPIERY WARTOŒCIOWE OBJÊTE PROSPEKTEM

Firma Spółki:
Skrót firmy:
Siedziba Spółki:
Adres i numery telekomunikacyjne:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Internetowy Dom Maklerski S.A.
IDMSA.PL
Kraków
Polska, Kraków, Mały Rynek 7
tel. (012) 422 25 72, (012) 421 15 72, (012) 292 02 93
fax: (012) 422 67 32
biuro@idmsa.pl
http://www.idmsa.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
W imieniu Oferującego działają następujące osoby:
Grzegorz Leszczyński
Rafał Abratański

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Oferującego została objęta wnioskiem
o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie”.
Powiązania Oferującego z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym
Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy Internetowym Domem Maklerskim S.A. oraz osobami
fizycznymi działającymi w imieniu Oferującego, a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne
powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej:
1. umowa z 20 grudnia 2004 r. o pełnienie funkcji animatora Emitenta;
2. umowa z 10 marca 2005 r. o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenie publicznej
oferty;
3. Internetowy Dom Maklerski S.A. jest podmiotem dominującym wobec IDMSA.PL Doradztwo Finansowe
Sp. z o.o., o której mowa w Rozdziale II pkt 2.3.4.
Oświadczenie osób działających w imieniu jako Oferującego
Działając w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A., jako Oferującego Akcje w publicznym obrocie,
oświadczamy że Oferujący dołożył należytej staranności zawodowej przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu.
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Grzegorz Leszczyński

Rafał Abratański

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

COMP S.A.

