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1)  informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okre�leniem warto�ciowym i 
ilo�ciowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (je�eli s� istotne) albo ich grup w 
sprzeda�y emitenta ogółem, a tak�e zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym,  

Struktura przychodów ze sprzeda�y produktów, towarów Grupy COMP S.A. w 2004 

01.01.2004-31.12.2004 Wyszczególnienie tys. zł % 
Systemy komputerowe  24 889 36,5% 
Sieci komputerowe i infrastruktura 10 239 15,0% 
Korporacyjne systemy bezpiecze�stwa  6855 10,0% 
Korporacyjne systemy PKI 973 1,4% 
Specjalne systemy bezpiecze�stwa  18 212 26,7% 
Oprogramowanie 1 704 2,5% 
Pozostałe 5 409 7,9% 
Przychody ze sprzeda�y 68 281 100,0% 
 
 
Struktura przychodów ze sprzeda�y Grupy COMP S.A w 2004r.  
 

2004 Wyszczególnienie tys. zł % 
Sprzeda� materiałów 0 0,0% 
Sprzeda� towarów 27 786 40,7% 
Sprzeda� produktów 10 884 15,9% 
Sprzeda� usług 29 611 43,4% 
Przychody ze sprzeda�y 68 281 100,0% 
 
 

2) informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzgl�dnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz 
informacje o zmianach �ródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z okre�leniem 
uzale�nienia od jednego lub wi�cej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy 
lub dostawcy osi�ga co najmniej 10% przychodów ze sprzeda�y ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub 
odbiorcy, jego udział w sprzeda�y lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powi�zania z emitentem,  

 
Struktura przychodów ze sprzeda�y Grupy COMP S.A. w 2004r.  wg segmentów rynku 

2004 Sektor tys. zł % 
Administracja (w tym słu�by mundurowe)  26 711 39,1% 
Telekomunikacja 23 348 34,2% 
Przemysł i transport  6 604 9,7% 
Finanse i bankowo�� 3 993 5,8% 
Media 2 826 4,1% 
Słu�ba zdrowia 3516 5,1% 
Pozostałe 1283 1,9% 
Przychody ze sprzeda�y 68 281 100,0% 
 
 
W 2004 roku 100% sprzeda�y pochodziła z rynku krajowego, nie było sprzeda�y eksportowej. 
 



 
W zwi�zku ze skierowaniem podstawowych elementów oferty produktowej Emitenta do du�ych przedsi�biorstw 
oraz szeroko rozumianej administracji pa�stwowej sprzeda� koncentruje si� w województwie mazowieckim.  
Oferta Grupy skierowana jest przede wszystkim do administracji pa�stwowej i telekomunikacji. Sezonowe 
wahania udziału poszczególnych rynków w sprzeda�y wynikaj� z projektowego i przetargowego charakteru 
prowadzonej działalno�ci. Grupa realizuje równie� projekty wieloletnie, których realizacja ma wpływ na udział 
poszczególnych segmentów rynku w sprzeda�y. 
 
 

3) informacje o umowach znacz�cych dla działalno�ci emitenta, w tym znanych emitentowi umowach 
zawartych pomi�dzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub 
kooperacji,  

 
UMOWY ZNACZ�CE 
1.Umowa  
Data zawarcia umowy 
04.12.2003 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i SOFTBANK S.A.  
Przedmiot umowy 
Realizacja podsystemu bezpiecze�stwa systemu CEPIK 
Istotne warunki umowy 
Wynagrodzenie w wysoko�ci 35.710.345,73 zł netto. 
Zabezpieczenie 
Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpiecze� S.A.  
 
2. Umowa nr PL 9904.04.05.01 
Data zawarcia kontraktu 
lipiec 2001 r., zmieniony Aneksem nr 1 z grudnia 2001 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Dostawca) i Komendant Główny Stra�y Granicznej (dalej Odbiorca). 
Przedmiot kontraktu 
Dostawa urz�dze� i usług wyposa�enia w�złów transmisji danych dla Stra�y Granicznej. 
Istotne warunki kontraktu 
Ł�czna warto�� kontraktu wynosi od 15 do 35% ł�cznej warto�ci przychodów ze sprzeda�y Emitenta za okres 
ostatnich czterech kwartałów i płatna zgodnie z warunkami PHARE 
W ci�gu 6 miesi�cy od dnia podpisania niniejszej umowy, Dostawca zobowi�zuje si� dostarczy� przedmiot 
niniejszej umowy do Odbiorcy. 
W zwi�zku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostawy urz�dze� wykonanie umowy obejmuje 
obecnie opiek� serwisow�. 
Zabezpieczenie 
Gwarancja nale�ytego wykonania kontraktu. 
 
3. Umowa nr IDD/1211/2001 
Data zawarcia umowy 
21.11.2001 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Sprzedaj�cy) i Telekomunikacja Polska S.A. (dalej Kupuj�cy). 
Przedmiot umowy 
Realizacja i wdro�enie Systemu Teleinformatycznego u Kupuj�cego przez Sprzedaj�cego oraz prowadzenie 
nadzoru eksploatacyjnego i wsparcia technicznego przez 3-letni okres gwarancji. 
Istotne warunki umowy 
W zwi�zku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie wdro�enia systemu wykonanie umowy obejmuje 
obecnie wsparcie techniczne. 
Ł�czne wynagrodzenie ryczałtowe za realizacj� i wdro�enie Systemu wynosi od 10 do 30% ł�cznej warto�ci 
przychodów ze sprzeda�y Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów. W tym zawarte zostały opłaty 
licencyjne za korzystanie z oprogramowania. 
 
4. Umowa nr TZ/250/96/01 
Data zawarcia umowy 



26.02.2002 r., zmieniona Aneksem z dnia 16.12.2002 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Zakład Ubezpiecze� Społecznych.  
Przedmiot umowy 
�wiadczenie przez COMP S.A. serwisu serwerów zlokalizowanych w terenowych jednostkach organizacyjnych 
ZUS. 
Istotne warunki umowy 
Ł�czna cena netto usług serwisowych obejmuj�ca okres 3 lat wynosi od 15 do 35% ł�cznej warto�ci przychodów 
ze sprzeda�y Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów. 
Płatno�ci za usługi serwisowe dokonywane b�d� przez ZUS na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu 
o dokumentacj� potwierdzaj�c� wykonanie usług, w kwartalnych ratach. 
Za opó�nienia wykonania czynno�ci serwisowych ZUS mo�e ��da� zapłacenia kary umownej w wysoko�ci 
0,2% ceny usługi serwisowej. 
Zabezpieczenia 
Gwarancja ubezpieczeniowa. 
 
5. Umowa nr 1/SP/2004 
Data zawarcia umowy 
02.01.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Zamawiaj�cy) i PACOMP Sp. z o.o. (dalej Wykonawca) 
Przedmiot umowy 
Sprzeda� przez PACOMP Sp. z o.o. i dostarczenie do COMP S.A. urz�dze� kryptograficznych. 
Istotne warunki umowy 
Warto�� umowy netto wynosi 6 508 765,70 zł. 
 
Kary umowne: 

1. Za jednostronne odst�pienie od umowy przez COMP S.A. bez winy PACOMP Sp. z o.o. lub w 
przypadku, kiedy PACOMP Sp. z o.o. odst�pi od umowy z przyczyn zawinionych przez COMP S.A., 
COMP S.A. zapłaci PACOMP Sp. z o.o. jednorazow� kar� w wysoko�ci 20% od ł�cznej kwoty za 
wykonanie umowy oraz pokryje koszty Wykonawcy zwi�zane z realizacj� niniejszej umowy. 

2. Za jednostronne odst�pienie od umowy przez Wykonawc� bez winy Zamawiaj�cego lub w przypadku, 
kiedy Zamawiaj�cy odst�pi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawc�, Wykonawca zapłaci 
Zamawiaj�cemu jednorazow� kar� w wysoko�ci 20% od ł�cznej kwoty za wykonanie umowy.. 

3. Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy karne odsetki ustawowe za opó�nienie płatno�ci za wykonane, 
potwierdzone protokołami zdawczo –odbiorczymi i zafakturowane przedmioty umowy. 

4. W przypadku czasowego wstrzymania realizacji umowy na pisemne ��danie Zamawiaj�cego, 
Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do pokrycia uzasadnionych kosztów utrzymania przez Wykonawc� 
gotowo�ci produkcyjnej do czasu wznowienia produkcji. 

 
6. Umowa nr NSiS 2002/000-580-03.07.01 L002 
Data zawarcia umowy 
28.12.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A.  i MSWiA 
Przedmiot umowy 
Dostawa, instalacja, konfiguracja, �wiadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przetestowanie przez COMP SA 
Systemów sieci LAN wraz z urz�dzeniami aktywnymi dla województw: Dolno�l�skiego, Opolskiego, �l�skiego 
i Łódzkiego. 
Istotne warunki umowy 
Warto�� umowy netto wynosi 8 403 910 zł. 
 
7. Umowa nr 4827/03/IF/B/2003 
Data zawarcia umowy 
03.12.2003 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Ministerstwo Finansów. 
Przedmiot umowy 
Sprzeda� i dostarczenie do Ministerstwa Finansów sprz�tu wraz z oprogramowaniem. 
Istotne warunki umowy 



W zwi�zku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia sprz�tu wraz z oprogramowaniem 
wykonanie umowy obejmuje obecnie serwis gwarancyjny. 
Ł�czna warto�� przedmiotu umowy wynosi 4 766 540 zł brutto. 
COMP S.A. udziela Ministerstwu Finansów 3 lat gwarancji na dostarczony sprz�t. 
Zabezpieczenie stanowi gwarancja bankowa. 
 
8. Umowa nr PL 9804.02.03.01 
Data zawarcia umowy 
wrzesie� 2000 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Komendant Główny Stra�y Granicznej. 
Przedmiot umowy 
Dostawa urz�dze� i usług wyposa�enia w�złów transmisji danych dla Stra�y Granicznej. 
Istotne warunki umowy 
Ł�czna warto�� umowy wynosi 2 173 393,28 EUR i była płatna zgodnie z warunkami PHARE, przy czym 
zasadniczy przedmiot umowy w zakresie dostawy urz�dze� został całkowicie zrealizowany, za� wykonanie 
umowy obejmuje obecnie jedynie opiek� serwisow�, co przes�dza o zakwalifikowaniu znaczenia umowy. 
Zabezpieczenie stanowi gwarancja nale�ytego wykonania umowy. 
 
9. Umowa nr AC/CO/1/2001 
Data zawarcia umowy 
30.11.2001 r. zmieniona porozumieniem z dnia 26.09.2002 r. 
Strony umowy 
RADCOMP S.A. i COMP S.A. 
Przedmiot umowy 
Podwykonawstwo systemu informatycznego „Łowiectwo w Polsce” dla Polskiego Zwi�zku Łowieckiego. 
Istotne warunki umowy 
Termin wykonania: 30.09.2007 r. 
Warto�� netto projektu: 4 360 497,60 zł. 
Kary umowne: 
– 20% warto�ci niewykonanej cz��ci projektu za jednostronne odst�pienie od umowy którejkolwiek ze stron. 
Zabezpieczenie porozumienia stanowi weksel in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. 
 
10. Umowa w sprawie ZP/CZD/05/04 
Data zawarcia umowy 
15 pa�dziernika 2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. 
Przedmiot umowy 
Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostaw� oprogramowania aplikacyjnego. 
Istotne warunki umowy 
Całkowita warto�� umowy netto: 5 407 690 zł 
Spółka mo�e zosta� zobowi�zana do zapłacenia Instytutowi kary umownej w przypadku: 
a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zako�czenia prac okre�lonych dla 
danego etapu w wysoko�ci 0,1% nale�nego za ten etap wynagrodzenia netto za ka�dy dzie� zwłoki; 
b) zwłoki przekraczaj�cej 100 dni w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu 
zako�czenia prac okre�lonych dla danego etapu w wysoko�ci 10% całkowitego wynagrodzenia za ten 
etap; 
Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa w wysoko�ci 329 869,09 zł na okres 24 miesi�cy, to jest od 
15.10.2004 do 14.10.2006. 
 
 
UMOWY ISTOTNE 
 
1. Kontrakt na dostawy w ramach pomocy zewn�trznej Wspólnoty Europejskiej 
Data zawarcia 
wrzesie� 2001 r. 
Strony kontraktu 
COMP S.A. i Urz�d Komitetu Integracji Europejskiej. 
Przedmiot kontraktu 



Dostawa i instalacja oraz skonfigurowanie, a tak�e uruchomienie i przetestowanie w Centralnym Instytucie 
Ochrony Pracy sprz�tu komputerowego. 
Istotne warunki kontraktu 
Całkowita cena netto kontraktu wynosi 289 170,12 EUR. Płatno�ci dokonywane s� zgodnie z Warunkami 
Ogólnymi dla Kontraktów na Dostawy Finansowane przez Wspólnot� Europejsk�. 
Gwarancja wykonania: kwota gwarancji wykonania wynosi 1% warto�ci kontraktu. 
Kontrakt został zrealizowany w zakresie dostawy i instalacji oraz skonfigurowania, a tak�e uruchomienia 
i przetestowania sprz�tu komputerowego, a wykonanie umowy obejmuje obecnie opiek� serwisow�. 
 
2. Umowa 
Data zawarcia umowy 
30.10.2001 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i VERITAS Software International Limited. 
Przedmiot umowy 
VERITAS ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewył�cznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich 
produktów. 
Istotne warunki umowy 
Wysoko�� opłat licencyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej VERITAS. 
Jako podmiot po�rednicz�cy Emitent nie ponosi kosztów opłat licencyjnych. 
VERITAS zachowuje prawo do przerwania dostaw swych produktów dla COMP S.A. z zachowaniem 
30-dniowego wypowiedzenia. 
Okres wypowiedzenia umowy: 60 dni. 
Umowa zawarta zgodnie z obowi�zuj�cym prawem angielskim. 
Ł�czna warto�� zakupionych w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy licencji wynosi 909 761 zł. 
 
3. Umowa IBM z Partnerem Handlowym 
Data zawarcia umowy 
czerwiec 2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. 
Przedmiot umowy i istotne warunki umowy 
Przedmiotem umowy jest sprzeda� produktów i usług IBM. 
Umowa zawarta została na podstawie Ogólnych Warunków dla Partnerów Handlowych IBM – Dostawców 
Rozwi�za�. 
Na podstawie umowy IBM ponosi odpowiedzialno�� za faktycznie poniesione bezpo�rednie straty i szkody 
spowodowane niedbalstwem ze strony IBM lub naruszeniem przez IBM warunków niniejszej umowy do 
wysoko�ci opłaty za produkt lub usług�, b�d�cych przedmiotem roszczenia, nie wi�cej jednak ni� 100 000 USD 
lub równowarto�� w innej walucie. 
 
4. Umowa nr 4902PL0089 
Data zawarcia umowy 
04.09.2002 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o. 
Przedmiot umowy 
Sprzeda� przez IBM produktów COMP. 
Istotne warunki umowy 
Warunki płatno�ci s� wyszczególniane w odpowiednich Zakresach Prac i/lub Zamówieniach (oznaczaj�cych 
zgod� Zamawiaj�cego przekazan� COMP S.A. w formie elektronicznej lub w formie dokumentu na 
przeprowadzenie transakcji w ramach umowy zgodnie z odpowiednim Zakresem Prac). 
COMP S.A.dostarcza produkty i �wiadczy usługi, przewidziane w Zamówieniu, zgodnie z tre�ci� 
odpowiedniego 
Zakresu Prac. 
COMP S.A. zapewnia na własny koszt: 
– pełne ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej z uwzgl�dnieniem rozmiarów ryzyka, 
– odszkodowania dla pracowników lub ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialno�ci cywilnej, zgodnie 
z wymogami prawa miejscowego, 
– ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialno�ci cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, je�li 
pojazd wykorzystywany b�dzie do realizacji niniejszej umowy. 



 
5. Umowa 
Data zawarcia umowy 
01.04.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Spółka) i SUN MICROSYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (dalej SUN). 
Przedmiot umowy 
Spółka ma prawo kupowa� okre�lone produkty i usługi od SUN lub autoryzowanego dystrybutora SUN oraz 
dystrybuowa� takie produkty i usługi do nabywców ko�cowych lub dystrybutorów SUN. 
Istotne warunki umowy 
Cennik jest wła�ciwy dla zło�onego Zamówienia w zale�no�ci od zamówionych produktów lub usług oraz od 
kraju, do którego maj� by� dostarczone usługi, lub w którym b�d� zainstalowane produkty. Wła�ciwym 
cennikiem jest Krajowy Cennik SUN obowi�zuj�cy w kraju, w którym zło�ono zamówienie. 
 
6. Umowa nr C980758-VAR 
Data zawarcia umowy 
16.10.2001 r. 
Czas obowi�zywania umowy 
Termin obowi�zywania umowy upływa 15.10.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Nortel Networks Europe Sales Limited. 
Przedmiot umowy 
Nortel Networks Europe Sales Limited ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewył�cznym Resellerem (tj. 
dystrybutorem) swoich produktów. 
Istotne warunki umowy 
Wysoko�� cen produktów zamieszczana jest na autoryzowanym wykazie sporz�dzonym przez Nortel Networks 
Europe Sales Limited. 
Ka�dej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyn, z zachowaniem 
90-dniowego wypowiedzenia. 
Płatno�ci za zakupione produkty odbywaj� si� w terminie 30 dni, licz�c od daty wystawienia faktury. 
COMP S.A. zobowi�zuje si� do dokonania, w okresie od 01.09.2001 r. do 31.08.2002 r., zakupu produktów 
Nortel Networks Europe Sales Limited w okre�lonej wysoko�ci. 
Umowa zawarta zgodnie z obowi�zuj�cym prawem angielskim. 
Okre�lone w umowie zobowi�zanie do dokonania zakupów w wysoko�ci 1,3 mln USD w terminie 1.09.2001 
– 31.08.2002 zostało zrealizowane nie w pełnej wysoko�ci. Osi�gni�to obrót w wysoko�ci 934 tys. USD. 
Zapisana w umowie kwota przewidywanych zakupów była zało�eniem, standardowo przyjmowanym 
w umowach partnerskich planem sprzeda�y. 
Postanowienia umowy daj� Nortel mo�liwo�� rozwi�zania umowy lub obni�enia przyznanych upustów 
w przypadku niezrealizowania zało�onych limitów zakupów. Nortel jak dot�d nie skorzystał z przysługuj�cych 
mu uprawnie� umownych, nie zmieniaj�c warunków umowy. 
 
 
UMOWY UBEZPIECZENIA 
 
1. Polisa nr 000-04-510-06302762 
Data zawarcia umowy 
21.01.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. (dalej Ubezpieczony) i TU Allianz Polska S.A. 
Przedmiot umowy i istotne warunki umowy 
Ubezpieczenie nowego i u�ywanego sprz�tu komputerowego i elektronicznego, w tym sprz�t komputerowy 
i elektroniczny powierzony Ubezpieczaj�cemu w ramach stosownej umowy obci��aj�cej ryzykiem utraty lub 
uszkodzenia na czas transportu. 
Okres ubezpieczenia: 21.01.2004 r. do 20.01.2005 r. 
Składka płatna w 4 równych ratach i rozliczana w ci�gu 14 dni od daty otrzymania informacji od 
Ubezpieczonego o rzeczywistej warto�ci przewiezionego mienia w okresie ubezpieczenia, któr� Ubezpieczony 
winien dostarczy� w formie pisemnej do TU Allianz S.A. nie pó�niej ni� w ci�gu 14 dni od dnia zako�czenia 
okresu ubezpieczenia. 
Zastrze�enie: zawodowy przewo�nik samochodowy posiada ubezpieczenie OCP drogowego z sum� 
gwarancyjn� nie mniejsz� ni� warto�� towaru przewo�onego przez niego na jednym �rodku transportowym. 



Ustanowiono franszyz� redukcyjn� w wysoko�ci 5% warto�ci ka�dej szkody. 
 
2. Polisa nr 203000029162 
Data zawarcia umowy 
22.03.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Sopockie Towarzystwo Ubezpiecze� ERGO HESTIA S.A. 
Przedmiot umowy 
Ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej z tytułu prowadzenia działalno�ci gospodarczej z wł�czeniem OC za 
produkt. 
Istotne warunki umowy 
Okres ubezpieczenia: 21.03.2004 r. do 20.03.2005 r. 
Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule 008, 010 oraz czyste straty finansowe. 
Przewidziano sublimity dla klauzuli 010 oraz dla czystych strat finansowych. 
Ustalono franszyzy redukcyjne dla klauzuli 010 oraz dla klauzuli czystych strat finansowych i pozostałych 
szkód. 
Zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzule 004 i 007B z sublimitem w wysoko�ci 1 000 000 zł na jeden 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
3. Polisa nr 0202005242 
Data zawarcia umowy 
22.04.2004 r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i AIG Polska Towarzystwo Ubezpiecze� S.A. 
Przedmiot umowy i istotne warunki umowy 
Okres ubezpieczenia: 01.05.2004 r. do 30.04.2005 r. 
Przedmiot umowy stanowi ubezpieczenie nast�pstw nieszcz��liwych wypadków w zagranicznych podró�ach 
słu�bowych i obejmuje �mier�, trwałe inwalidztwo, koszty leczenia, pomoc w podró�y. Osobami 
ubezpieczonymi s� pracownicy i ich osoby towarzysz�ce. 
Maksymalny limit odpowiedzialno�ci z tytułu jednego wypadku wynosi 250 000 PLN. W ci�gu 15 dni po 
upływie okresu ubezpieczenia posiadacz polisy winien dostarczy� do ubezpieczyciela zestawienie liczby 
osobodni sp�dzonych w podró�ach słu�bowych przez pracowników, w celu weryfikacji składki rocznej. 
 
Umowa nr G36380 
Data zawarcia umowy 
15.04.2004r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i  Raiffeisen- Leasing Polska S.A. 
Przedmiot umowy 
Leasing 6 samochodów ci��arowych na okres 36 miesi�cy. 
Istotne warunki umowy 
Warto�� netto leasingu: 292 625,00 zł. 
Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. 
 
Umowa nr 00/05712/04 
Data zawarcia umowy 
16.04.2004r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i BA- Creditanstalt - Leasing Poland S.A. 
Przedmiot umowy 
Leasing samochodu ci��arowego na okres 36 miesi�cy. 
Istotne warunki umowy 
Warto�� przedmiotu leasingu: 272 049,18 zł.  
Zabezpieczenie: 2 weksle własne in blanco wraz z deklaracj� wekslow� 
 
Umowa nr G5558J 
Data zawarcia umowy 
09.06.2004r. 
Strony umowy 
COMP S.A. i Raiffeisen- Leasing Polska S.A. 



Przedmiot umowy 
Leasing samochodu osobowego na okres 36 miesi�cy. 
Istotne warunki umowy 
Warto�� netto przedmiotu leasingu: 116 496,65 zł.  
Zabezpieczenie: weksel własny in blanco wraz z deklaracj� wekslow� 
 
Umowa nr UO/GKR/57/04-091 
Data zawarcia umowy 
02.08.2004 
Strony umowy 
COMP S.A. i PZU S.A. 
Przedmiot umowy 
Udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych 
Istotne warunki umowy 
Warto�� umowy 2.000.000 zł 
Zabezpieczenie: weksel in blanco, o�wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji 
 

4) informacje o zmianach w powi�zaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami 
oraz okre�lenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery warto�ciowe, instrumenty 
finansowe, warto�ci niematerialne i prawne oraz nieruchomo�ci), w tym inwestycji kapitałowych 
dokonanych poza jego grup� jednostek powi�zanych oraz opis metod ich finansowania,  

 
W pierwszy kwartale 2004 umorzono akcje COMP S.A. nale��ce do Polish Enterprise Fund LP . Uzgodnienia 
najwi�kszych akcjonariuszy spółki COMP S.A. poczynione w momencie obejmowania akcji spółki przez PEF z 
1998 roku okre�lały czas trwania inwestycji PEF w spółk� do grudnia 2003 r.  
Jednym z  przewidywanych mo�liwych sposobów wyj�cia PEF z inwestycji w Comp S.A. było dobrowolne 
umorzenie akcji. 
Wydanie akcji COMP Rzeszów  S.A. w miejsce wypłaty za umorzone akcje  wynagrodzenia  (datio in solutum) , 
pozwoliło na zatrzymanie w firmie �rodków pieni��nych utrzymuj�c płynno�� finansow� COMP S.A. na 
niezachwianym poziomie W rachunku zysków i strat wykazano zysk brutto w wysoko�ci 1.750 tys. zł  jako 
ró�nic� pomi�dzy warto�ci� nominaln� akcji COMP S.A.  (przychód w wysoko�ci 5 427 tys. zł) i warto�ci� 
wydanych akcji COMP Rzeszów S.A. w cenie nabycia (koszt w wysoko�ci 3 677 tys. zł) powstały w wyniku 
operacji umorzenia cz��ci akcji Spółki COMP S.A. i wydania akcji spółki zale�nej Comp Rzeszów S.A. Podatek 
dochodowy od tej transakcji  wyniósł  1 729 tys. zł w zwi�zku z okre�leniem przychodów podatkowych na 
poziomie warto�ci ksi�gowej  zbytych akcji spółki COMP Rzeszów. Wpływ transakcji na wynik netto   wyniósł 
21 tys. zł 
 
W dniu 25 marca 2004 kapitał podstawowy Spółki Radcomp S.A. (spółka zale�na) został podwy�szony poprzez 
emisje akcji serii E w cało�ci obj�tych przez COMP S.A. z kwoty 6.370 tys. zł do kwoty 8.470 tys. zł . 
Wierzytelno�� z tytułu obj�cia 210.000 akcji o ł�cznej warto�ci emisyjnej 2.100 tys. zł i warto�ci nominalnej 
2.100 tys. zł została potr�cona ze zobowi�zaniami handlowymi RADCOMP w stosunku do COMP S.A. w 
kwocie 1.500 tys. zł i po�yczk� w kwocie 600 tys. zł zaci�gni�t� przez RADCOMP w dniu 10 lipca 2003 roku. 
W efekcie tej operacji COMP  S.A. podwy�szyła swój udział w spółce Radcomp SA z 56 % do 66,9 % akcji 
oraz z 75,2 %  głosów do 78,5 %. 
 

5) opis transakcji z podmiotami powi�zanymi, je�eli jednorazowa lub ł�czna warto�� transakcji zawartych 
przez dany podmiot powi�zany w okresie 12 miesi�cy przekracza wyra�on� w złotych równowarto�� 
kwoty 500.000 euro,  

 
COMP S.A. nie zawarł jednej lub dwu, lub wi�cej transakcji z podmiotami powi�zanymi, których warto�� w 
roku 2004 przekracza wyra�on� w złotych równowarto�� 500 000 euro. 
 

6) informacje o zaci�gni�tych kredytach, umowach po�yczek, z uwzgl�dnieniem terminów ich wymagalno�ci 
oraz o udzielonych por�czeniach i gwarancjach, 

 
 
 Stan na 31.12.2004r w tys. zł 
Zobowi�zania warunkowe 9 402 
    1.1. Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytułu) 851 



            - por�czenie kredytu - Radcomp 600 
            - por�czenie kontraktu - Radcomp 0 
            - por�czenie leasingu - Radcomp 251 
    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 8 551 
            - udzielonych gwarancji i por�cze�/zab.wekslowe 839 

            - gwarancji bankowychi ubezp.udzielonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem 
nale�ytego wykonania umowy przez Spółk� 7 712 

 Inne (z tytułu) 1 115 
            - urz�dzenia demonstracyjne 4 
            - por�czenia umów leasingowych - weksle 1 111 

Pozycje pozabilansowe, razem 10 517 

 
 
 

ZOBOWI�ZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (limity  linii kredytowych na 31.12.2004) 

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem 
formy prawnej Siedziba 

Kwota kredytu 
gotówkowego wg 

umowy 

Kwota kredytu  
gotówkowego 
pozostała do 

spłaty Warunki  Termin  Zabezpieczenia 
  zł waluta zł waluta oprocentowania spłaty   

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Pi�kna 20 
00-549 
Warszawa 

4 450 000 PLN 3 191 490 PLN 

WIBOR 1M 
+1,25% 

30 
czerwca 
2005 

weksel,pelnomocnictwo 
do rachunku, cesje 
polis ub.,zastaw na 
magazynie, cesje 
wierzytelnosci 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Pi�kna 20 
00-549 
Warszawa 

10 000 000 PLN 2 965 445 PLN 

WIBOR 1M 
+1,15% 

29 
grudnia 
2006 

weksel, 
pelnomocnictwo dla 
Banku, przelew 
wierzytelnosci, 
poddanie si� egzekucji 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Pi�kna 20 
00-549 
Warszawa 2 500 000 PLN 2 500 000 PLN 

WIBOR 
1M+1,15% 

31 
stycznia 
2005 

kredyt wylaczony z  
kredytu w wierszu 
powyzej 

Fortis Bank Polska S.A. 
Fredry 8, 
00-097 
Warszawa 2 000 000 PLN 1 317 881 PLN 

WIBOR 
1M+1,50% 

6 
czerwca 
2005 

weksel, o�w. o 
poddaniu egzekucji 

BRE Bank S.A. 
Królewska 
14, 00-950 
Warszawa 750 000 PLN 0 PLN 

WIBOR 1M 
+1,30% 

31 marca 
2005 weksel, o�w. o 

poddaniu egzekucji 

Raiffeisen Bank Polska S.A. 
Pi�kna 20 
00-549 
Warszawa 

600 000 PLN 372 000 PLN 

WIBOR 
1M+1,15% 

30 
czerwca 
2005 

weksel in blanco z 
deklaracj� wekslow�, 
por�czenie COMP S.A. 

 
 
 

7) informacje o udzielonych po�yczkach, z uwzgl�dnieniem terminów ich wymagalno�ci, a tak�e udzielonych 
por�czeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzgl�dnieniem po�yczek, por�cze� i gwarancji udzielonych 
jednostkom powi�zanym emitenta,  

 

stan na dzie� 31-12-2004  (w tys PLN) kwota udzielonej 
po�yczki 

kwota pozostała 
do spłaty na dzie� 

bilansowy 

kwota nale�nych 
na dzie� 

bilansowy 
odsetek 

termin 
wymagalno�ci 

Po�yczki dla osób fizycznych         

długoterminowe - w tym 1 300 1 158 4  



Jacek Papaj 1 050 1 050 4 2007-12-31 

pracownicy 250 108 0 max do 2008 r. 

krótkoterminowe - w tym 1 244 1 103 29  
Andrzej Olaf W�sowski 300 300 8 2005-12-31 
Grzegorz Zieleniec 120 120 2 2005-12-31 

pracownicy 824 683 19 2005-12-31 

ZF�S 121 81 9  

razem 5 209 4 604 75  

Po�yczki dla firm         

długoterminowe - w tym 0 0 0  

krótkoterminowe - w tym 1 815 1 553 45  
Techlab 2000 Sp z o.o. 600 338 45 2005-03-15 

razem 1 815 1 553 45  
 
Po dniu bilansowym COMP S.A. udzieliła po�yczki spółce zale�nej RADCOMP S.A. w kwocie 1 200 tys. zł.. 
Kwota po�yczki b�dzie wypłacana w ratach. Na dzie� podpisania sprawozdania  wypłacono 300 tys. zł. 
 

8) w przypadku emisji papierów warto�ciowych w okresie obj�tym raportem - opis wykorzystania przez 
emitenta wpływów z emisji,  

 
W roku 2004 COMP S.A.przeprowadziła emisj� akcji serii H, które zostały przydzielone decyzj� Zarz�du w 
dniu 31 grudnia 2004 roku. Wpływy z emisji zostan� wykorzystane w roku 2005. 
 

9) obja�nienie ró�nic pomi�dzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcze�niej 
publikowanymi prognozami wyników na dany rok, je�eli co najmniej jedna z pozycji składaj�cych si� na 
wynik finansowy ró�ni si� w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej 
przekazanej do publicznej wiadomo�ci prognozie,  

 
Prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe s� zgodne z prognoz� opublikowan� przez Zarz�d w 
komunikacie bie��cym 04/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku. 
 

10) ocen�, wraz z jej uzasadnieniem, dotycz�c� zarz�dzania zasobami finansowymi, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem zdolno�ci wywi�zywania si� z zaci�gni�tych zobowi�za�, oraz okre�lenie ewentualnych 
zagro�e� i działa�, jakie emitent podj�ł lub zamierza podj�� w celu przeciwdziałania tym zagro�eniom,  

 
Ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału spółki, tj. z proporcji w jakiej spółka finansuje si� kapitałem 
własnym, a w jakiej kapitałem obcym. Wzrost ryzyka finansowego wynika ze wzrostu udziału długu w 
strukturze pasywów spółki. Zarz�d COMP S.A. monitoruje podstawowe wska�niki zadłu�enia takie jak: 
zadłu�enie kapitału własnego, stop� zadłu�enia kredytowego, stop� zadłu�enia handlowego oraz stop� 
zadłu�enia całkowitego.  
 

11) ocen� mo�liwo�ci realizacji zamierze� inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu 
do wielko�ci posiadanych �rodków, z uwzgl�dnieniem mo�liwych zmian w strukturze finansowania tej 
działalno�ci,  

 
Ostatnia inwestycja kapitałowa miała miejsce w marcu 2004. Nie przewiduje si� dalszych inwestycji tego typu z 
obecnie posiadanych �rodków b�d�cych w dyspozycji spółki. 
 
 

12) ocen� czynników i nietypowych zdarze� maj�cych wpływ na wynik z działalno�ci za rok obrotowy, z 
okre�leniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarze� na osi�gni�ty wynik,  

 
W 2004 roku nie zaszły �adne nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na osi�gni�ty przez Spółk� wynik. 
 



13) charakterystyk� zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju przedsi�biorstwa 
emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalno�ci emitenta co najmniej do ko�ca roku obrotowego 
nast�puj�cego po roku obrotowym, za który sporz�dzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w 
raporcie rocznym, z uwzgl�dnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej,  

 
W roku 2005 działalno�� gospodarcza Grypy b�dzie prowadzona jako kontynuacja głównych kierunków 
strategicznego rozwoju z lat ubiegłych, a mianowicie: 
• wyszukiwanie nisz rynkowych, 
• zrównowa�enie ryzyka nowych rynków, 
• inwestowanie w nowatorskie rozwi�zania informatyczne, 
• bazowanie na bezpiecze�stwie informatycznym. 
Taka strategia przynosi efekty ekonomiczne i ugruntowuje pozycj� Spółki na rynku jako specjalisty od wysoko 
kwalifikowanych systemów bezpiecze�stwa i kompleksowych systemów teleinformatycznych. 
 
Rozwój współpracy w dziedzinie bezpiecze�stwa informacji z Prokom Software SA, akcjonariuszem Spółki 
pozwoli poszerzy� ofert� produktow� i rynki zbytu. 
 
Spółka kontynuowała rozwój produktów w dziedzinie bezpiecze�stwa informacji prowadzony od lat wspólnie ze 
spółkami zale�nymi Pacomp Sp. z o.o. i Techlab 2000  Sp. z o.o. 
 
Spółka jest postrzegana jako dostawca usług i produktów o najwy�szym standardzie. Potwierdzeniem tych 
faktów s� opinie klientów, otrzymane wyró�nienia od dostawców, a tak�e uzyskane w 2004 roku certyfikaty ISO 
9001-2000 w Spółce oraz w spółce zale�nej RADCOMP S.A. Dodatkowo certyfikat ISO 9001-2000 posiada 
równie� spółka zale�na Pacomp Sp. z o.o. 
 
W grudniu 2004 roku Zarz�d opublikował prognoz� wyników Spółki na 2005 rok, która zakłada osi�gni�cie 
przychodów jednostkowych netto COMP S.A.w wysoko�ci 83 milionów złotych oraz zysku netto w wysoko�ci 
7,7 miliona złotych, oraz przychodów skonsolidowanych  w wysoko�ci 95 milionów złotych i skonsolidowanego 
zysku netto w wysoko�ci 10 milionów złotych. 
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Polski rynek informatyczny coraz silniej przyci�ga mi�dzynarodowe korporacje. Firmy te mog� wykorzystywa� 
kompetencje oraz zaplecze i do�wiadczenia biznesowe swych organizacji. Przyst�pienie Polski do Unii 
Europejskiej wi��e si� z ułatwieniem dost�pu do krajowego rynku dla kolejnych konkurentów. Nasilaj�ca si� 
konkurencja mo�e doprowadzi� do obni�enia mar� i spadku rentowno�ci Grupy  
COMP S.A. zdaj�c sobie spraw� z tych zagro�e� podejmuje szereg działa� maj�cych na celu ich ograniczenie.  
Przykładem realizacji takich działa� jest koncentracja przez COMP S.A., działalno�ci na niszowych segmentach 
usług informatycznych i obsługa wybranych grup klientów. Dodatkowym atutem COMP S.A. jest du�e 
do�wiadczenie w zakresie ochrony informacji oraz posiadanie własnych, certyfikowanych technologii do 
budowy systemów bezpiecze�stwa.  
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Procesy konsolidacyjne w bran�y informatycznej prowadz� do umocnienia pozycji rynkowej kilku najwi�kszych 
podmiotów, co ogranicza mo�liwo�� rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw rynku IT. Najsilniejsze krajowe 
firmy d��� do przej�cia firm słabszych, szczególnie z sektora MSP, obsługuj�cych niszowe segmenty rynku 
informatycznego. Dzi�ki temu najwi�ksze podmioty poszerzaj� swoje kompetencje lub uzyskuj� dost�p do 
nowych grup odbiorców. COMP S.A. w �ci�le okre�lonych segmentach rynku równie� planuje akwizycje firm 
do Grupy Kapitałowej, d���c do umocnienia swojej pozycji w strategicznych niszach rynkowych.  
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Dotychczasowy wzrost rynku technologii informatycznych w Polsce był wysoki i zdecydowanie przewy�szał 
wzrost produktu krajowego brutto. Mimo publikowanych w analizach bran�owych optymistycznych prognoz 
dotycz�cych dalszego rozwoju tego segmentu, nale�y wskaza� na du�� wra�liwo�� tego rynku na wahania 
koniunktury gospodarczej, które w sposób bezpo�redni ograniczaj� polityk� inwestycyjn� przedsi�biorców, w 
tym nakłady na informatyzacj�.  
W celu ograniczenia ryzyka zwi�zanego z ewentualnym spadkiem dynamiki wzrostu na rynku technologii 
informatycznych COMP SA podejmuje działania polegaj�ce na oferowaniu nowych usług i rozwi�za�, 
dywersyfikuj�c swoj� ofert�, a tak�e stara si� równomiernie rozkłada� sprzeda� na kilka ró�nych obszarów 



rynkowych, zmniejszaj�c uzale�nienie od koniunktury jednego sektora. Takie działania poprawiaj� pozycj� 
COMP wzgl�dem konkurencji i pozwol� na kontynuowanie rozwoju nawet w sytuacji pogorszenia koniunktury. 
Inn� form� ochrony przed wahaniami rynkowymi jest zawieranie przez Spółk� kontraktów długoterminowych, 
zapewniaj�cych finansowanie bie��cej działalno�ci nawet w okresach przej�ciowych zapa�ci bran�y.  
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Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych 
powoduje konieczno�� nad��ania za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone s� do dbało�ci o nowoczesno�� 
oferowanych rozwi�za� i ci�głe doszkalanie swoich kluczowych kadr technicznych/informatycznych.   
COMP SA, którego działalno�� jest w znacz�cym stopniu uzale�niona od dynamicznego rozwoju i wdra�ania 
nowych technologii, jest obarczony ryzykiem wynikaj�cym z nienad��ania nad rozwojem rynku w tym zakresie.  
COMP S.A. nieustannie analizuje pojawiaj�ce si� na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii 
informatycznych oraz mo�liwych sposobów ich wykorzystania oraz nawi�zuje i utrzymuje relacje handlowe z 
wiod�cymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone s� szkolenia kadry technicznej Grupy we wdra�aniu 
nowych rozwi�za�. COMP S.A. dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwi�za� własnych. 
Szczególn� dbało�ci� w zakresie zapewnienia nowoczesno�ci Spółka otacza systemy bezpiecze�stwa. 
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Działalno�� COMP SA prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedz� i do�wiadczenie wysoko 
kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsi�biorstw działaj�cych na rynku 
technologii informatycznych. Główn� metod� pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników jest 
oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje potencjalne ryzyko odej�cia pracowników o 
kluczowym znaczeniu, co mogłoby spowodowa� opó�nienia w realizacji zobowi�za� firmy wobec jej klientów 
czy w rozwoju własnych produktów. 
Spółka, chc�c przeciwdziała� temu zagro�eniu, podejmuje działania polegaj�ce na: 
••  tworzeniu i wdra�aniu efektywnych systemów motywacyjnych, 
••  budowaniu wi�zi pomi�dzy organizacj� a pracownikami, 
••  monitorowaniu rynku pracy i w miar� mo�liwo�ci oferowaniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia. 
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Rozwój rynku technologii informatycznych jest silnie zwi�zany z rozwojem gospodarczym kraju oraz kondycj� 
przedsi�biorstw, które s� odbiorcami produktów i usług IT. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto 
mo�e ograniczy� popyt na oferowane przez COMP produkty i usługi oraz spowodowa� zmniejszenie mar�y na 
sprzeda�y. 
Rozwój sektora IT, w którym działa COMP SA, jest silnie zwi�zany z koniunktur� gospodarcz� kraju. Na 
realizacj� zało�onych przez COMP SA celów strategicznych i osi�gane przez niego wyniki finansowe wpływaj� 
mi�dzy innymi czynniki makroekonomiczne, niezale�ne od działa� Spółki.  
 
COMP S.A. ma ograniczony wpływ na rozwój rynku, jednak�e negatywne skutki koniunkturalne stara si� 
zminimalizowa� poprzez dywersyfikacj� obszarów swojej działalno�ci na specjalizowanych rynkach niszowych.  
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W działalno�ci COMP S.A. cz��� dostaw pochodzi bezpo�rednio lub po�rednio z importu. Zarz�d Spółki stosuje 
polityk� niwelowania negatywnych skutków waha� kursu walut, w taki sposób, i� w wielu przypadkach warto�� 
realizowanych kontraktów jest zawierana w tej samej walucie, co rozliczenie z dostawc�, a płatno�� nast�puje 
wg kursu z dnia wystawienia faktury.  
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Regulacje prawne w Polsce zmieniaj� si� bardzo cz�sto. Dotyczy to mi�dzy innymi uregulowa� i interpretacji 
przepisów podatkowych. Ka�da zmiana przepisów mo�e spowodowa� wzrost kosztów działalno�ci Spółek 
wpłyn�� na wyniki finansowe oraz powodowa� trudno�ci w ocenie skutków przyszłych zdarze� czy decyzji. 
Dodatkowo, przepisy nie zawsze s� jednoznaczne.  
Nale�y podkre�li�, �e cz�ste zmiany regulacji podatkowych wi��� si� z dodatkowymi przychodami dla Spółki 
oraz Grupy Kapitałowej. Ka�da zmiana regulacji prawnych prowadzi do konieczno�ci wykonania prac 
programistycznych i wdro�eniowych u klientów, co wi��e si� z potencjalnymi dodatkowymi przychodami 
 

14) zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania przedsi�biorstwem emitenta i jego grup� kapitałow�,  
 



W 2004 roku Spółka nie zmieniła w istotny sposób zasad zarz�dzania przedsi�biorstwem i grup� kapitałow�. 
 

15)      zmiany w składzie osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych emitenta w ci�gu ostatniego roku obrotowego,  
 

Skład osobowy rady nadzorczej na dzie� 31.12.2004 r.: 
••  Robert Tomaszewski   - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
••  Jerzy Rey    - Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej 
••  Jacek Pulwarski   - Członek Rady Nadzorczej 
••  Tomasz Bogutyn   - Członek Rady Nadzorczej  
••  Włodzimierz Hausner   - Członek Rady Nadzorczej 
 
Rada Nadzorcza COMP S.A. została powołana na 2-letni� kadencj� Uchwał� nr 14 ZWZ w dniu 23.02.2004 r. 
W skład  Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji wchodziły nast�puj�ce osoby:  
••  Dariusz Pro�czuk  
••  Jerzy Rey  
••  Piotr Augustyniak  
••  Jacek Pulwarski  
••  Robert Tomaszewski 
 
 

18) w przypadku spółek kapitałowych - okre�lenie ł�cznej liczby i warto�ci nominalnej wszystkich akcji 
(udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powi�zanych emitenta, b�d�cych w posiadaniu osób 
zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych (dla ka�dej osoby oddzielnie),  
 
stan na dzie� bilansowy 

IMI� I NAZWISKO NAZWA 
SPÓŁKI 

LICZBA AKCJI/ 
UDZIAŁÓW 

Ł�CZNA 
WARTO�	 

NOMINALNA 
AKCJI/ 

UDZIAŁÓW (ZŁ) 

UDZIAŁ W 
KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 
(%) 

UDZIAŁ W 
OGÓLNEJ 
LICZBIE 

GŁOSÓW (%) 

Jacek Papaj COMP S.A. 1 303 842 3 259 605,00 74,07% 74,07%
Grzegorz Zieleniec COMP S.A. 17 900 44 750,00 1,02% 1,02%
Andrzej Olaf W�sowski COMP S.A. 

PACOMP Sp. z 
o.o. 

82 000 
40 

205 000,00 
20 000 

4,66% 
20,00% 

4,66%
20,00%

Krzysztof Morawski COMP S.A. 7 100 17 750,00 0,40% 0,40%
Robert Tomaszewski COMP S.A. 12 000 30 000,00 0,68% 0,68%

 
 

19) wskazanie akcjonariuszy posiadaj�cych, bezpo�rednio lub po�rednio przez podmioty zale�ne, co najmniej 
5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez 
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj�cych i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,  
 
Na dzie� bilansowy 

      - Jacek Papaj, 1 303 842 akcje, 1 303 842 głosy, 74,07 % akcji, 74,07 % głosów 
 

Na dzie� podpisania niniejszego sprawozdania: 
- Jacek Papaj, 1 303 842 akcje, 1 303 842 głosy, 56,31 % akcji, 56,31 % głosów 
- Prokom Software SA, 555 000 akcji, 555 000 głosów, 23,97 % akcji, 23,97 % głosów 
 

20) informacje o znanych emitentowi umowach (w tym równie� zawartych po dniu bilansowym), w wyniku 
których mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych 
akcjonariuszy i obligatariuszy.  
 
W dniu 23 grudnia 2004. została zawarta Umowa pomi�dzy COMP S.A., Prokom Software S.A. oraz Jackiem 
Papajem, na podstawie której Prokom Software S.A. jest uprawniony do zakupu 555.000 posiadanych przez 



Jacka Papaja akcji Comp S.A. (opcja call), stanowi�cych, z uwzgl�dnieniem akcji serii H (obj�tych w styczniu 
2005 w ilo�ci 555 000), powy�ej 20% kapitału zakładowego Comp S.A.  Zawarta umowa umo�liwia Comp S.A. 
pozyskanie inwestora strategicznego, który z czasem b�dzie miał mo�liwo�� przej�cia kontroli nad Spółk�.  
Nabywanie przez Prokom Software S.A. akcji Comp S.A. b�dzie rozło�one w czasie. Prokom Software S.A. 
nab�dzie akcje od Jacka Papaja w transakcjach pakietowych po cenie, która okre�lana b�dzie jako �rednia 
arytmetyczna ceny jednej akcji Comp S.A. z okresu trzech miesi�cy poprzedzaj�cych dzie� dor�czenia Jackowi 
Papajowi o�wiadczenia Prokom Software S.A. o przyj�ciu oferty na realizacj� opcji call. Jacek Papaj i Prokom 
Software S.A. uzgodnili, �e o ile obie strony wyra�� zgod� mo�liwe b�dzie zamiast wykonania przez Prokom 
opcji call na akcje Jacka Papaja uzgodnienie poł�czenia Comp S.A. ze Spółk� wskazan� przez Prokom Software 
S.A. lub wniesienie przez Prokom Software S.A. wkładu niepieni��nego do Comp S.A. W takim przypadku 
strony podejm� negocjacje celem ustalenie warunków zawarcia ewentualnej umowy, w tym równie� warunku 
uprawniaj�cego Jacka Papaja do ��dania nabycia przez Prokom Software S.A. cz��ci akcji b�d�cych w jego 
posiadaniu o ł�cznej warto�ci nie wi�kszej ni� 20 mln PLN.   
Umowa przewiduje kary umowne za naruszenie przez Spółk� zobowi�za� umownych lub zło�enie 
nieprawdziwych o�wiadcze� lub zapewnie�, przy czym ł�czna wysoko�� kar umownych nie mo�e przekroczy� 
15.000.000 zł.  
Z chwil� nabycia akcji Comp SA przez Prokom Software SA, weszło w �ycie Porozumienie o Współpracy 
pomi�dzy Comp SA i Prokom Software S.A. z dnia 23 grudnia 2004 r. Powy�sza umowa reguluje zasady 
współpracy obu spółek przy projektach w zakresie bezpiecze�stwa systemów teleinformatycznych w 
szczególno�ci w sektorze kryptograficznym, przewiduj�c dla Comp S.A. z chwil� osi�gni�cia przez Prokom 
Software S.A.  40% w kapitale zakładowym Spółki rol� centrum kompetencyjnego w zakresie rozwoju 
systemów i produkcji urz�dze� kryptograficznych oraz rozwi�za� w zakresie bezpiecze�stwa systemów 
teleinformatycznych. 
 


