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ROZDZIA¸ VII

DANE O ORGANIZACJI EMITENTA, OSOBACH
ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH
NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH
AKCJONARIUSZACH
1. PODSTAWOWE ZASADY ZARZÑDZANIA EMITENTEM
1.1. ORGANIZACJA ZARZÑDZANIA PRZEDSI¢BIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPÑ
KAPITA¸OWÑ
Zarzàdzanie Spó∏kà odbywa si´ zgodnie z zasadami wynikajàcymi z KSH oraz Statutu Spó∏ki.
Organami Spó∏ki sà:
– Walne Zgromadzenie;
– Rada Nadzorcza;
– Zarzàd.
Grupa Kapita∏owa Impel jest holdingiem, w którym rol´ podmiotu dominujàcego odgrywa Impel S.A. Spó∏ka ta sprawuje formalny
nadzór nad wszystkimi spó∏kami przynale˝àcymi do Grupy poprzez rady nadzorcze i zgromadzenia wspólników spó∏ek. Ponadto
Zarzàd Impel S.A. ma istotny wp∏yw na funkcjonowanie spó∏ek poprzez funkcjonalne oddzia∏ywanie departamentów i biur, w tym
w szczególnoÊci poprzez prac´ Biura Nadzoru W∏aÊcicielskiego.
Zadania operacyjne spó∏ki realizujà samodzielnie na podstawie planów zatwierdzonych przez Impel S.A. W przypadkach znaczàcych transakcji, modyfikacji przyj´tych celów Zarzàd Impel S.A. w∏àczany jest w podejmowanie istotnych decyzji. Zadania bud˝etowe przydzielane poszczególnym spó∏kom wpisane sà w strategi´ i bud˝et Grupy.
Impel S.A. stanowi najsilniejszà pod wzgl´dem finansowym spó∏k´ w Grupie, z tego te˝ powodu finansuje rozwój Grupy.
Departament Ekonomiczny w Impel S.A. odpowiada za koordynacj´ wszelkich dzia∏aƒ dotyczàcych finansowania dzia∏alnoÊci
w poszczególnych spó∏kach Grupy. W zakresie polityki rachunkowoÊci i kontrolingu rozwiàzania przyj´te przez Impel S.A. wprowadzane sà równie˝ w podmiotach zale˝nych.
Polityka finansowa obejmuje dzia∏ania z zakresu:
– zapewnienia p∏ynnoÊci poszczególnym spó∏kom przy optymalizacji wykorzystania kredytu i minimalizacji kosztów zwiàzanych
z przep∏ywem gotówki;
– udzielania por´czeƒ i gwarancji przy zaciàganiu przez spó∏ki z Grupy kredytów bankowych;
– prowadzenia wspólnych dzia∏aƒ dla ca∏ej Grupy wobec banków jà finansujàcych;
– prowadzenia wspólnych dzia∏aƒ windykacyjnych.
W wi´kszoÊci przypadków spó∏ki nale˝àce do Grupy Impel to spó∏ki ma∏e i rozwijajàce si´, a przez to generujàce wysokie zapotrzebowanie na kapita∏. Wyjàtek stanowi tu Impel Security Polska Sp. z o.o., która jest najbardziej dojrza∏à ze wszystkich zale˝nych
spó∏ek w Grupie. Spó∏ka generuje nadwy˝ki finansowe, z tego te˝ powodu nie wymaga pomocy finansowej ze strony Impel S.A.
Wszelkie transakcje pomi´dzy podmiotami wchodzàcymi w sk∏ad Grupy (takie jak transfery kapita∏u, po˝yczki, us∏ugi w zakresie
zarzàdzania, us∏ugi wewn´trzne (suportowe), us∏ugi podwykonawstwa) zawierane sà wy∏àcznie dla osiàgni´cia rzeczywistych celów biznesowych, na warunkach rynkowych lub w oparciu o polityk´ podzia∏u kosztów. Szczególnej uwadze podlega ustalanie cen
transakcyjnych w celu minimalizacji ryzyka podatkowego zwiàzanego z operacjami pomi´dzy podmiotami powiàzanymi (transfer
pricing). Dlatego te˝ firma prowadzi centralny rejestr umów, dokumentujàc transakcje wewnàtrz Grupy, zgodnie z zaleceniami zespo∏u doradztwa podatkowego Ernst & Young Sp. z o.o.
Impel S.A. w pozosta∏ych podstawowych obszarach funkcjonowania Grupy wypracowuje wspólne zasady funkcjonowania i koordynowania dzia∏alnoÊci. Dotyczy to m.in. polityki personalnej, dzia∏aƒ marketingowych (badaƒ rynkowych, reklamy, public relations), wdra˝ania systemów jakoÊci opartych o normy ISO 9001:2000. Pozyskiwania nowych rynków zagranicznych dla spó∏ek
z Grupy dokonuje Dyrektor ds. Operacji Zagranicznych.
Impel S.A. pe∏ni w Grupie równie˝ funkcj´ us∏ugowà wzgl´dem pozosta∏ych spó∏ek. Dostarcza im rozwiàzania w zakresie informatyki, Êwiadczy ró˝norodne us∏ugi administracyjne, a tak˝e zapewnia infrastruktur´ techniczno-administracyjnà.

194

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ VII • Dane o organizacji Emitenta, osobach zarzàdzajàcych, osobach nadzorujàcych...

1.2. KOMPETENCJE DECYZYJNE
Walne Zgromadzenie
Uchwa∏y Walnego Zgromadzenia Spó∏ki zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów.
JednomyÊlnoÊci wymagajà nast´pujàce uchwa∏y podejmowane przez Walne Zgromadzenie:
• przy podejmowaniu uchwa∏ w sprawach nieobj´tych porzàdkiem obrad, je˝eli ca∏y kapita∏ zak∏adowy jest reprezentowany
na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie wniesie sprzeciwu co do podj´cia takich uchwa∏ (art. 404 § 1
KSH);
• w przypadku braku formalnego zwo∏ania Walnego Zgromadzenia, je˝eli ca∏y kapita∏ zak∏adowy jest reprezentowany, a nikt
z obecnych akcjonariuszy nie wniesie sprzeciwu dotyczàcego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych
spraw do porzàdku obrad (art. 405 § 2 KSH).
Wi´kszoÊç 9/10 g∏osów jest wymagana przy podj´ciu przez Walne Zgromadzenie uchwa∏ w sprawie przymusowego wykupu akcji
nale˝àcych do drobnych akcjonariuszy, a dokonywanego przez akcjonariuszy wi´kszoÊciowych (art. 418 KSH).
Wi´kszoÊç 4/5 g∏osów jest wymagana przy podj´ciu przez Walne Zgromadzenie uchwa∏ w sprawie pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spó∏ki prawa poboru akcji nowej emisji w ca∏oÊci lub w cz´Êci (art. 433 § 2 KSH).
Wi´kszoÊç 3/4 g∏osów jest wymagana przy podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwa∏ dotyczàcych:
• emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeƒstwa obj´cia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obni˝enia kapita∏u zak∏adowego, zbycia przedsi´biorstwa albo jego zorganizowanej cz´Êci i rozwiàzania Spó∏ki (art. 415 § 1 KSH) – w przypadku gdy na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej po∏owa kapita∏u zak∏adowego, do powzi´cia uchwa∏y
o umorzeniu akcji wystarcza zwyk∏a wi´kszoÊç g∏osów (art. 415 § 4 KSH);
• upowa˝nienia Zarzàdu przez Walne Zgromadzenie do podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego w granicach kapita∏u docelowego,
przy jednoczesnym spe∏nieniu wymogu kworum oraz umotywowania uchwa∏y (art. 445 § 1 KSH);
• upowa˝nienia Zarzàdu przez Walne Zgromadzenie do podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego w ramach kapita∏u warunkowego,
tak˝e przy jednoczesnym spe∏nieniu wymogu kworum oraz umotywowania uchwa∏y, a nadto wskazania grona osób uprawnionych do obj´cia akcji (art. 449 § 1 KSH);
• po∏àczenia Spó∏k z innà spó∏kà kapita∏owà albo osobowà, przy zachowaniu wymogu kworum (art. 506 § 1 i art. 522 § 2 KSH);
• podzia∏u Spó∏ki, przy zachowaniu wymogu kworum (art. 541 § 1 KSH);
• przekszta∏cenia Spó∏ki w spó∏k´ z o.o., przy zachowaniu wymogu kworum (art. 577 § 1 pkt 1 KSH).
Wi´kszoÊç 2/3 g∏osów jest wymagana przy podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwa∏ dotyczàcych istotnej zmiany przedmiotu dzia∏alnoÊci Spó∏ki (art. 416 § 1 KSH).
Do wa˝noÊci uchwa∏ Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecnoÊç akcjonariuszy reprezentujàcych co najmniej 30% kapita∏u
zak∏adowego. Jedna Akcja Serii A i Serii B daje prawo do jednego g∏osu na Walnym Zgromadzeniu, jedna Akcja Serii C daje prawo
do dwóch g∏osów. Uchwa∏y Walnego Zgromadzenia wymagajà w szczególnoÊci nast´pujàce sprawy:
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ Zarzàdu Spó∏ki oraz bilansu, rachunku zysku i strat za rok poprzedni;
• powzi´cie uchwa∏y o podziale zysków lub o pokryciu strat;
• powo∏ywanie i odwo∏ywanie cz∏onków Rady Nadzorczej zgodnie z treÊcià § 16 Statutu Spó∏ki oraz ustalanie zasad wynagradzania cz∏onków Rady Nadzorczej;
• kwitowanie w∏adz Spó∏ki z wykonania przez nie obowiàzków;
• podwy˝szenie lub obni˝enie kapita∏u zak∏adowego;
• zmiany Statutu, umorzenie akcji;
• tworzenie funduszy celowych;
• rozwiàzanie i likwidacja Spó∏ki;
• zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
• uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
• po∏àczenie Spó∏ki i przekszta∏cenie Spó∏ki;
• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeƒstwa;
• rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczàcych roszczeƒ o naprawienie szkody wyrzàdzonej przy zawiàzaniu Spó∏ki lub sprawowaniu zarzàdu albo nadzoru;
• wyra˝enie zgody na zbycie oraz wydzier˝awienie przedsi´biorstwa lub jego zorganizowanej cz´Êci oraz ustanowienie na nim
prawa u˝ytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego.
Walne Zgromadzenie jest zwo∏ywane przez Zarzàd Spó∏ki. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadajàcy akcje przedstawiajàce przynajmniej 1/10 kapita∏u zak∏adowego mogà domagaç si´ zwo∏ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak równie˝ obj´cia
okreÊlonych spraw porzàdkiem obrad najbli˝szego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujàcy co naj-
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mniej 1/5 kapita∏u zak∏adowego majà dodatkowo prawo zwo∏ywania Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spó∏ki w przypadku
gdy Zarzàd nie zwo∏a go w terminie wskazanym w Statucie.”
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje sta∏y nadzór nad dzia∏alnoÊcià Spó∏ki. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale˝y w szczególnoÊci:
• ocena sprawozdania Zarzàdu z dzia∏alnoÊci Spó∏ki oraz sprawozdania finansowego za ubieg∏y rok obrotowy w zakresie ich
zgodnoÊci z ksi´gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
• ocena wniosków Zarzàdu dotyczàcych podzia∏u zysku albo pokrycia straty;
• sk∏adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powy˝ej;
• powo∏anie i odwo∏anie cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki;
• ustalenie zasad wynagradzania cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki;
• wyra˝anie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomoÊci lub prawa u˝ytkowania wieczystego lub udzia∏u w nieruchomoÊci lub
w prawie u˝ytkowania wieczystego;
• wybór bieg∏ego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spó∏ki (w tym tak˝e skonsolidowanego sprawozdania);
• zatwierdzenie regulaminu Zarzàdu Spó∏ki;
• delegowanie swoich cz∏onków do czasowego wykonywania czynnoÊci cz∏onków Zarzàdu nie mogàcych sprawowaç swych
czynnoÊci;
• zawieszanie w czynnoÊciach z wa˝nych powodów poszczególnych cz∏onków Zarzàdu lub wszystkich cz∏onków Zarzàdu.
Uchwa∏y Rady Nadzorczej zapadajà bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów przy obecnoÊci co najmniej po∏owy sk∏adu Rady Nadzorczej.
Dla wa˝noÊci uchwa∏ Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej cz∏onków. W przypadku równej
liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego Rady Nadzorczej.
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu w sk∏ad Rady Nadzorczej Spó∏ki wchodzili:
Grzegorz Dzik
Andrzej Malinowski
Mariusz Matlakiewicz

Przewodniczàcy
Zast´pca Przewodniczàcego
Sekretarz

W dniu 9 lipca 2003 r. NWZ Spó∏ki podj´∏o uchwa∏´ nr 3 w sprawie zmiany treÊci Statutu Spó∏ki, która zosta∏a zarejestrowana
przez w∏aÊciwy sàd w dniu 25 lipca 2003 r. Zgodnie z niniejszà uchwa∏à Rada Nadzorcza ma si´ sk∏adaç z 5 cz∏onków, w tym Przewodniczàcego, Zast´pcy Przewodniczàcego i Sekretarza. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej powo∏ywani sà na okres wspólnej kadencji trwajàcej trzy kolejne lata. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej majà byç powo∏ywani i odwo∏ywani w nast´pujàcy sposób: (a) trzech
cz∏onków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczàcego, powo∏ujà i odwo∏ujà w g∏osowaniu podczas Walnego Zgromadzenia bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów wynikajàcà z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C akcjonariusze posiadajàcy akcje imienne
uprzywilejowane serii C; (b) dwóch cz∏onków Rady Nadzorczej powo∏uje i odwo∏uje Walne Zgromadzenie. Cz∏onkowie Rady
Nadzorczej powo∏ani przez Walne Zgromadzenie nie mogà byç osobami powiàzanymi ze Spó∏kà lub akcjonariuszami posiadajàcymi akcje imienne uprzywilejowane serii C. Cz∏onek Rady Nadzorczej spe∏nia powy˝szy warunek, je˝eli: (i) nie jest spokrewniony
do trzeciego stopnia lub spowinowacony do trzeciego stopnia z akcjonariuszami posiadajàcymi akcje imienne uprzywilejowane serii C ani przez nich przysposobiony; (ii) ani on, ani jego ma∏˝onek, wst´pni i zst´pni nie sà zatrudnieni przez Spó∏k´ lub jakàkolwiek
spó∏k´ z Grupy Kapita∏owej na podstawie umowy o prac´ lub umowy-zlecenia lub nie sà cz∏onkami w∏adz nadzorczych lub zarzàdzajàcych jakiejkolwiek spó∏ki z Grupy Kapita∏owej.
Zarzàd Spó∏ki podjà∏ niezb´dne kroki w celu dostosowania sk∏adu Rady Nadzorczej oraz kadencji jej cz∏onków do zarejestrowanej
w dniu 25 lipca 2003 r. zmiany Statutu. W dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. odby∏o si´ NWZ Spó∏ki, które uchwa∏à nr 1 odwo∏a∏o dotychczasowych cz∏onków Rady Nadzorczej. Uchwa∏à nr 2 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. powo∏a∏o zgodnie z treÊcià § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spó∏ki ponownie na nowà kadencj´ dotychczasowych cz∏onków Rady Nadzorczej, tj. Grzegorza Dzika, Mariusza Matlakiewicza oraz Andrzeja Malinowskiego, a uchwa∏à nr 3 zgodnie z treÊcià § 16 ust. 2 lit. b) Statutu powo∏a∏o dwóch nowych cz∏onków
Rady Nadzorczej, tj. Krzysztofa Ob∏ój oraz Piotra Paw∏owskiego.
Na dzieƒ 8 wrzeÊnia 2003 r. Prospektu w sk∏ad Rady Nadzorczej Spó∏ki wchodzà:
Grzegorz Dzik
Andrzej Malinowski
Mariusz Matlakiewicz
Krzysztof Ob∏ój
Piotr Paw∏owski
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Przewodniczàcy
Cz∏onek Rady Nadzorczej
Cz∏onek Rady Nadzorczej
Cz∏onek Rady Nadzorczej
Cz∏onek Rady Nadzorczej

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ VII • Dane o organizacji Emitenta, osobach zarzàdzajàcych, osobach nadzorujàcych...

Zarzàd
Zarzàd prowadzi sprawy Spó∏ki i reprezentuje Spó∏k´. Zarzàd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrze˝onych dla
innych organów Spó∏ki. Zarzàd sk∏ada si´ z 3 do 5 cz∏onków, w tym Prezesa Zarzàdu, powo∏ywanych przez Rad´ Nadzorczà. Liczb´ cz∏onków Zarzàdu okreÊla Rada Nadzorcza. Kadencja Zarzàdu trwa trzy lata. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli oraz do podpisywania w imieniu Spó∏ki uprawniony jest ka˝dy cz∏onek Zarzàdu. Regulamin Zarzàdu okreÊla szczegó∏owo tryb dzia∏ania Zarzàdu.
Uchwa∏y Zarzàdu zapadajà bezwzgl´dnà wielkoÊcià g∏osów, w przypadku równoÊci decyduje g∏os Prezesa Zarzàdu.
W sk∏ad Zarzàdu Spó∏ki wchodzà:
– Bogdan Dzik
– S∏awomir Borkowski
– Waldemar Czechowski-Jamroziƒski
– Edward Laufer
– Grzegorz Markiewicz

Prezes Zarzàdu
Cz∏onek Zarzàdu
Cz∏onek Zarzàdu
Cz∏onek Zarzàdu
Cz∏onek Zarzàdu.

1.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA EMITENTA
Impel S.A. posiada 18 oddzia∏ów prowadzàcych dzia∏alnoÊç operacyjnà, zgrupowanych w 5 regionach obejmujàcych swym zasi´giem terytorium ca∏ego kraju. Struktura terytorialna Spó∏ki jest dostosowana do podzia∏u administracyjnego kraju – teren dzia∏ania
oddzia∏u pokrywa si´ z obszarem województwa. Wyjàtkiem od tej zasady jest województwo dolnoÊlàskie, na terenie którego
dzia∏ajà 3 oddzia∏y.
Siedziba i centrala Impel S.A. znajduje si´ we Wroc∏awiu. Struktura organizacyjna centrali sk∏ada si´ z jednostek organizacyjnych
i wchodzàcych w ich sk∏ad komórek organizacyjnych.
Jednostkami organizacyjnymi sà w centrali Spó∏ki: departamenty, biura i zak∏ady, a w terenie: regiony i oddzia∏y Spó∏ki. Komórkami organizacyjnymi sà w centrali Spó∏ki: dzia∏y i sekcje, a w terenie: filie, dzia∏y, zak∏ady i zespo∏y.
Struktur´ organizacyjnà Centrali Emitenta przedstawia schemat organizacyjny zamieszczony poni˝ej.
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TZ

Departament Operacyjny

Dyrektor ds.
Operacji Zagranicznych

Technolog Pralnictwa

RT

Controller Finansowy

Dzia∏ Logistyki
Rentalu

RL

TC

Dzia∏ Sprzeda˝y Us∏ug
Pralnictwa i Rentalu

RP

Dyrektor Zak∏adu Us∏ug
Pralnictwa i Rentalu

Regionalny Mened˝er
Zarzàdzania NieruchomoÊciami

Mened˝erowie
ds. Sprzeda˝y

FR

ZS

Dyrektor Zarzàdzania Sprzeda˝à
Facility Management

HelpDesk –
– Centrum Zg∏oszeniowe

FZ

Dyrektor Zak∏adu
Zarzàdzania NieruchomoÊciami

Dzia∏ Zarzàdzania
Technologià Produktu

FH

TR

TF

TP

Dzia∏ Rozliczeƒ
i Organizacji Sprzeda˝y

HR

Dyrektor ds. Zarzàdzania
Technologià Produktu

Dzia∏ Marketingu
Produktu

HA

TT

FW

Mened˝er
Projektów Sieciowych

HS

EE

EC

Oddzia∏y – RU
07/09/14/15

Region RV
(Kraków)

Oddzia∏y – RU
10/13/20/21

Region RIII
(Warszawa)
Oddzia∏y – RU
01/05/08/11

Oddzia∏y – RU
03/12/18

Region RII
(Szczecin)

Region RIV
(Lubin)

Oddzia∏y – RU
16/17/2

Departament Ekonomiczny

Dzia∏ Ekonomiczny

Dzia∏ Controllingu GK

Dzia∏ Podatków

Region RI
(Bydgoszcz)

KP

Dzia∏ Ksi´gowoÊci
Skonsolidowanej

Dzia∏ Ksi´gowoÊci
Finansowej

KF
KS

Dzia∏ Ksi´gowoÊci
Majàtkowej

Dzia∏ Ksi´gowoÊci
Oddzia∏ów 02

Dzia∏ Ksi´gowoÊci
Oddzia∏ów 01

G∏ówny Ksi´gowy

Dzia∏ Windykacji

Dzia∏ Finansowy

Dyrektor
Finansowy GK

Dyrektor
Ekonomiczny

Dzia∏ Audytu
i Kontroli Wewn´trznej

KM

KO2

KO1

EK

FF

Mened˝er
ds. Higieny Szpitalnej

EF

Dyrektor
ds. Marketingu

TH

DK

RADA NADZORCZA

HH

DE

Dyrektor
Operacyjny

DT

Schemat organizacyjny Centrali Impel S.A.

DA

PO

PB

PP

DP

D

Dzia∏ Rehabilitacji
Centrum Szkolenia
Zawodowego

PR
PS

Dzia∏ Inwestycji
Dzia∏ Eksploatacji
NieruchomoÊci

AI
AE

Departament Administracyjny

Dzia∏
Administracyjno-Gospodarczy

Dzia∏ Transportu

Dzia∏ Zakupów

AG

AT

AZ

Dyrektor
Administracyjny

Departament Personalny GK

Koordynator ds. Kadrowo-P∏acowych

Dzia∏ BHP

Dzia∏ Personalny

PK

Z-ca Dyrektora ds. Personalnych

Dyrektor ds.
Personalnych GK

Dyrektor Generalny

ZARZÑD

RI

RK

RN

DR

IZ

IR

IT

Dyrektor ds.
Rozwoju GK

Pe∏nomocnik Zarzàdu
ds. Polityki JakoÊci

Pe∏nomocnik Zarzàdu
ds. Ochrony Informacji

Departament Rozwoju GK

Biuro Informatyki GE

Dzia∏ Zarzàdzania
Systemem ASW

Dzia∏
Rozwoju Teleinformatyki

Dzia∏ Infrastruktury
Teleinformatyki

Dyrektor ds. Informatyki GK

Biuro Inwestycji Kapita∏owych

Biuro Inwestycji Kapita∏owych

Biuro Nadzoru W∏aÊcicielskiego

Biuro Nadzoru W∏aÊcicielskiego

DJ

DW

ZA

ZO

MM

MR

DM

OF

OS

OP

OT

OK

OZ

DO

Biuro Marketingu GE

Dzia∏ Badaƒ
i Analiz Marketingowych GK

Dzia∏ Promocji
i Reklamy GK

Dyrektor ds.
Marketingu GK

Biuro Zarzàdu

Pe∏nomocnik ds. OF i ZT

Sekretariat

Dzia∏ Obs∏ugi Prawnej

Kancelaria Tajna

Kancelaria i Archiwum

Audytor Wiodàcy
Systemu JakoÊci

Dzia∏ Organizacji
i Zarzàdzania

Z-ca Dyrektora Biura Zarzàdu

Dyrektor
Biura Zarzàdu
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2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA EMITENTA W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH
W spó∏kach Grupy Impel zatrudnionych jest wed∏ug stanu na dzieƒ 30.06.2003 r. 21.225 osób. W dalszej cz´Êci Rozdzia∏u przedstawiono dane dotyczàce zatrudnienia w trzech podstawowych spó∏kach Grupy: Impel S.A., Impel Security Polska i Impel Group,
co stanowi 91% ogó∏u zatrudnionych.

2.1. LICZBA ZATRUDNIONYCH WG WIEKU, P¸CI, STA˚U PRACY I FORM ÂWIADCZENIA PRACY
Poni˝ej przedstawiono dane liczbowe i struktur´ zatrudnienia wed∏ug wieku, p∏ci, sta˝u pracy i form Êwiadczenia pracy w ostatnich 3 latach obrotowych Spó∏ki. Pracownicy Spó∏ki zatrudniani sà przede wszystkim na podstawie umów o prac´. W przyj´tej
przez Emitenta polityce personalnej zak∏ada si´ podejmowanie z zatrudnianymi osobami partnerskich relacji wspó∏pracy.
Ze wzgl´du na specyfik´ bran˝y i sektora, w jakim dzia∏a Emitent, najwi´cej osób zatrudnianych jest na stanowiskach wykonawczych, tj. przy realizacji us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych. W ciàgu ostatnich kilku lat notuje si´ systematyczny przyrost zatrudnienia, wprost wynikajàcy z rozwoju Spó∏ki, który zwiàzany jest z ciàg∏ym pozyskiwaniem rynku i nowych klientów. Znaczàcy
„spadek” zatrudnienia u Emitenta mo˝na zauwa˝yç jedynie w roku 2001. By∏ on spowodowany rozpocz´ciem procesu usamodzielniania produktów – wydzielania samodzielnych podmiotów gospodarczych (Impel Security Polska Sp. z o.o., Impel Group,
Acta HR Sp. z o.o.). Wiàza∏o si´ to z przekazaniem pracowników do tych podmiotów.
Struktura zatrudnienia Emitenta wg wieku pracowników pokazuje du˝à równowa˝noÊç poszczególnych grup wiekowych. Oznacza to, ˝e Spó∏ka stwarza mo˝liwoÊç zatrudnienia osobom b´dàcym w ró˝nym wieku, co znacznie poszerza rynek potencjalnych
kandydatów do pracy, zapewniajàc firmie bezpieczeƒstwo w tym zakresie.
Od 2001 roku znaczàcy odsetek w strukturze zatrudnienia Emitenta stanowià kobiety – wynika to ze specyfiki realizowanych
us∏ug (porzàdkowo-czystoÊciowych).
Zauwa˝alny w poszczególnych latach znaczny odsetek osób niepe∏nosprawnych (pow. 40%) w strukturze zatrudnienia Emitenta
jest wynikiem spe∏niania wymogów stawianych przed ZPCh. w zakresie zatrudniania i rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych.

2.1.1. Struktura zatrudnienia wed∏ug wieku
Tabela 35. Struktura zatrudnienia Emitenta wg wieku (tylko umowy o prac´)
Rok

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Do lat 25

26-35 lat

36-45 lat

46-50 lat

Ponad 50

Ogó∏em

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

1052
318
326
432

9
5
4
4

1948
1003
1295
1510

17
15
15
15

3033
2012
2405
2703

26
31
27
28

2317
1514
2085
2327

20
23
24
24

3364
1732
2645
2770

29
26
30
29

11714
6579
8756
9742

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003

Tabela 36. Struktura zatrudnienia ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group
Sp. z o.o. wg wieku (tylko umowy o prac´)
Rok

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Do lat 25

26-35 lat

36-45 lat

46-50 lat

Ponad 50

Ogó∏em

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

1060
1333
1493
1353

9
9
8
7

1951
2772
3409
3665

16
18
18
19

3045
3915
4423
4618

26
26
24
24

2331
2980
3623
3751

20
19
20
20

3390
4343
5443
5721

29
28
30
30

11777
15343
18391
19108

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003
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2.1.2. Struktura zatrudnienia wed∏ug p∏ci
Tabela 37. Struktura zatrudnienia Emitenta wg p∏ci (tylko umowy o prac´)
Rok
2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Kobiety

%

M´˝czyêni

%

Ogó∏em

4981
5287
7079
7852

42
80
81
81

6733
1292
1677
1890

58
20
19
19

11714
6579
8756
9742

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003

Tabela 38. Struktura zatrudnienia wg p∏ci ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. wg p∏ci (tylko umowy o prac´)
Rok
2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Kobiety

%

M´˝czyêni

%

Ogó∏em

5014
6730
8694
9424

43
44
47
49

6763
8613
9697
9684

57
56
53
51

11777
15343
18391
19108

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003

2.1.3. Struktura zatrudnienia wed∏ug sta˝u pracy
Tabela 39. Struktura zatrudnienia Emitenta wg sta˝u pracy (tylko umowy o prac´)
Rok
2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Do 3 lat

%

Od 3 do 5 lat

%

Ogó∏em

10108
5314
7185
7949

86
81
82
82

1372
1005
1053
1505

2
4
6
3

11714
6579
8756
9742

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003

Tabela 40. Struktura zatrudnienia wg sta˝u pracy ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o.
i Impel Group Sp. z o.o. wg sta˝u pracy (tylko umowy o prac´)
Rok
2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Do 3 lat

%

Od 3 do 5 lat

%

Ogó∏em

10171
14078
16820
17315

86
92
91
91

1372
1005
1053
1505

2
4
6
1

11777
15343
18391
19108

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003

2.1.4. Struktura zatrudnienia wed∏ug formy Êwiadczenia pracy
Tabela 41. Struktura zatrudnienia Emitenta wg formy Êwiadczenia pracy
Rok
2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Umowa o prac´

%

Umowa-zlecenie

%

Umowa o dzie∏o

%

Ogó∏em

11714
6579
8756
9742

96
92
91
91

503
607
821
928

4
8
8,6
9

1
11
1
2

0,008
0,1
0
0

12218
7197
9578
10672

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003
W przypadku umów cywilnoprawnych jest to liczba umów w ostatnim miesiàcu roku lub pó∏rocza.
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Tabela 42. Struktura zatrudnienia wg formy Êwiadczenia pracy ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security
Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. wg formy Êwiadczenia pracy
Rok

Umowa o prac´

%

Umowa-zlecenie

%

Umowa o dzie∏o

%

Ogó∏em

11777
15343
18391
19108

96
94
92
93

505
927
1589
1473

4
6
8
7

1
20
19
7

0
0
0
0

12283
16290
19999
20588

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku od 2000 do 2002 oraz ostatni dzieƒ I pó∏rocza 2003
W przypadku umów cywilnoprawnych jest to liczba umów w ostatnim miesiàcu roku lub pó∏rocza

2.1.5. Struktura zatrudnienia ze wskazaniem osób niepe∏nosprawnych
Tabela 43. Struktura zatrudnienia Emitenta ze wskazaniem struktury niepe∏nosprawnoÊci (tylko umowy o prac´)
Rok

Lekki stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

4233
2403
3127
3559

%

Umiarkowany stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

%

Znaczny stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

%

Pe∏nosprawni

%

Ogó∏em

36
37
36
37

1308
694
972
1068

11
10
11
11

46
32
32
39

0,4
0,5
0,4
0,4

6127
3450
4625
5076

52
52
53
52

11714
6579
8756
9742

Tabela 44. Struktura zatrudnienia ze wskazaniem struktury niepe∏nosprawnoÊci ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A.,
Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. wg struktury niepe∏nosprawnoÊci (tylko umowy o prac´)
Rok

Lekki stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

4250
5315
6230
6695

%

Umiarkowany stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

%

Znaczny stopieƒ
niepe∏nosprawnoÊci

%

Pe∏nosprawni

%

Ogó∏em

36
35
34
35

1315
1595
1937
2111

11
10
11
11

46
57
54
67

0,4
0,3
0,3
0,3

6166
8376
10170
10235

52
55
55
54

11777
15343
18391
19108

2.2. STRUKTURA WYKSZTA¸CENIA I ZAWODOWEGO PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW
SPÓ¸KI
W latach 2001-03 w strukturze zatrudnienia przewa˝a∏y osoby z wykszta∏ceniem podstawowym i zawodowym. Osoby z wykszta∏ceniem Êrednim i wy˝szym sà zatrudniane g∏ównie na stanowiskach mened˝erskich i administracyjnych. Wynika to ze specyfiki bran˝y i us∏ug Êwiadczonych przez Emitenta. Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe wià˝à si´ z realizacjà prac powtarzalnych, nieskomplikowanych i nie wymagajàcych posiadania specjalnych kwalifikacji. Podstawowymi kryteriami rekrutacji osób do prac
wykonawczych (przy realizacji us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych) sà: zdolnoÊç do sumiennego i rzetelnego wykonywania pracy,
kultura osobista oraz posiadanie podstawowych zdolnoÊci interpersonalnych (do wspó∏pracy i dobrego kontaktu z klientem).
W strukturze Emitenta najwi´cej jest stanowisk wykonawczych, co wià˝e si´ ze specyfikà prowadzonej dzia∏alnoÊci us∏ugowej.
Atutem dla Emitenta jest fakt, ˝e na rynku pracy wyst´puje poda˝ kandydatów z kwalifikacjami oczekiwanymi na tych stanowiskach. Stwarza to mo˝liwoÊç szybkiego przygotowania specjalistycznych grup pracowniczych, potrzebnych przy uruchamianiu nowych kontraktów.
W przypadku stanowisk administracyjnych, a szczególnie mened˝erskich (gdzie zadania sà skomplikowane i koncepcyjne), firma
stawia przy rekrutacji wy˝sze wymogi kwalifikacyjne i kompetencyjne. Po zatrudnieniu pracownicy, niezale˝nie od rodzaju zajmowanego stanowiska, poddawani sà szkoleniom wdro˝eniowym i doskonalàcym, których intensywnoÊç i zakres uzale˝nione sà
od potrzeb. Odbywa si´ to m.in. poprzez system indywidualnych dofinansowaƒ do nauki oraz systematycznych szkoleƒ poszczególnych grup stanowiskowych, realizowanych zarówno przez zewn´trzne firmy szkoleniowe, jak i trenerów wewn´trznych.
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Tabela 45. Struktura zatrudnienia Emitenta wed∏ug poziomu wykszta∏cenia
Rok

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Wy˝sze

Ârednie

Zawodowe

Podstawowe

Ogó∏em

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

473
205
233
253

4
3
3
3

2406
301
1241
1339

20
5
14
14

2522
1788
1690
1915

22
27
19
19

6313
4285
5592
6235

54
65
64
64

11714
6579
8756
9742

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku oraz I pó∏rocza 2003

Tabela 46. Struktura zatrudnienia wg poziomu wykszta∏cenia ∏àczna dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. wg poziomu zatrudnienia (tylko umowy o prac´)
Rok

2000
2001
2002
I pó∏rocze 2003

Wy˝sze

Ârednie

Zawodowe

Podstawowe

Ogó∏em

osób

%

osób

%

osób

%

osób

%

osób

476
619
726
759

4
4
4
4

2421
3070
4434
4516

21
20
24
24

2535
4254
4489
4610

21
28
24
24

6345
7400
8742
9223

54
48
48
48

11777
15343
18391
19108

Stan na ostatni dzieƒ ka˝dego roku oraz I pó∏rocza 2003

2.3. POLITYKA KADROWA I P¸YNNOÂå KADR
Polityka personalna Emitenta wynika wprost ze sformu∏owanej przez niego strategii, ma na celu wspieranie jej realizacji i osiàgania
za∏o˝onych celów.
Dba∏oÊç o pracowników nale˝y do kluczowych zasad (wartoÊci) dzia∏ania Emitenta.
Zatrudniajàc osoby niepe∏nosprawne, Emitent stara si´ godziç rynkowy wymiar us∏ugi z dba∏oÊcià o cz∏owieka, stwarza szans´
osobom niepe∏nosprawnym do normalnego ˝ycia i spe∏niania si´ w pracy zawodowej. Jednym z za∏o˝eƒ polityki personalnej Emitenta jest zapewnianie rozwoju zawodowego i spo∏eczego pracownikom.
W zakresie rekrutacji kadr Emitent stosuje nowoczesne narz´dzia, poczàwszy od najprostszych rozmów kwalifikacyjnych po wielowymiarowe Assessment Center. Ich wybór zale˝y od iloÊci i poziomu kompetencji, niezb´dnych w pracy na danym stanowisku.
Do najcz´Êciej stosowanych narz´dzi nale˝à: rozmowy kwalifikacyjne, wywiady ustrukturalizowane i pog∏´bione, kwestionariusze
biograficzne, prezentacje, analizy przypadków oraz ró˝nego rodzaju testy (np. testy wiedzy, wykonania, zdolnoÊci, osobowoÊciowe). W przypadku stanowisk Êredniego i wy˝szego szczebla zarzàdzania, jak równie˝ niektórych specjalistycznych, Emitent stosuje wielowymiarowe techniki oparte na metodologii Assessment Center. ¸àczy ona w sobie wy˝ej opisane narz´dzia z technikami
symulacyjnymi (np. symulacje rzeczywistych sytuacji, zadania negocjacyjne, gry i çwiczenia).
Szczególny nacisk k∏adzie si´ na rekrutacj´ wewn´trznà, czyli promocj´ w∏asnych pracowników, stwarzajàc im mo˝liwoÊç rozwoju kariery zawodowej u Emitenta i w spó∏kach z jego Grupy Kapita∏owej.
Cechà charakterystycznà us∏ug Êwiadczonych przez Emitenta jest znaczna p∏ynnoÊç zatrudnienia. W sposób szczególny odnosi si´
to do stanowisk wykonawczych. P∏ynnoÊç ta jest du˝o mniejsza w przypadku pracowników administracyjnych.
W zakresie szkoleƒ i doskonalenia pracowników polityka personalna Emitenta zak∏ada sta∏e i systematyczne szkolenia kadr, majàce na celu doskonalenie umiej´tnoÊci lub przekwalifikowanie. Polityka szkoleniowa Emitenta jest w du˝ej mierze kszta∏towana
przez oczekiwania klientów i wynikajàce stàd potrzeby rynku. Rosnàce wymagania rynkowe, strategia i cele biznesowe Emitenta
determinujà system oceny efektywnoÊci pracy, którego elementem jest system okresowych ocen pracowników.
W zakresie motywowania kadr Emitent zak∏ada dalsze doskonalenie systemów motywacyjnych, a szczególnie obowiàzujàcych systemów prowizyjnych, w kierunku wzmacniania przede wszystkim zachowaƒ proefektywnoÊciowych, proklienckich i prohandlowych. Szczególny nacisk k∏adziony jest na obejmowanie nimi osób pracujàcych jak najbli˝ej klienta.
W zakresie budowania stosunków interpersonalnych i integrowania pracowników z firmà Emitent zak∏ada sta∏e wzmacnianie istniejàcego w firmie systemu wartoÊci, charakterystycznego dla kultury organizacyjnej spó∏ek Grupy Impel. Potwierdzeniem otwartoÊci prowadzonej polityki personalnej jest wprowadzenie u Emitenta i w spó∏kach jego Grupy Kapita∏owej cyklicznych badaƒ satysfakcji pracowników.
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Tabela 47. Informacje dotyczàce zmiany kadr Emitenta w ostatnich 3 latach

liczba nawiàzanych stosunków pracy
liczba rozwiàzanych stosunków pracy

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

6976
10778

4113
2838

5212
3132

3053
1815

Tabela 48. Informacje dotyczàce zmiany kadr w ostatnich 3 latach ∏àcznie dla 3 spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel: Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. (tylko umowy o prac´)

liczba nawiàzanych stosunków pracy
liczba rozwiàzanych stosunków pracy

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

7026
10780

15765
5902

9513
6535

4961
4009

Widoczna w powy˝szych tabelach znaczna zmiana poziomu zatrudnienia, która wystàpi∏a na prze∏omie 2000 i 2001 roku, wywo∏ana by∏a powstaniem nowych podmiotów gospodarczych w ramach Grupy Kapita∏owej i zwiàzanym z tym naturalnym przejÊciem
pracowników do tych podmiotów.

2.4. SYSTEM WYNAGRADZANIA
Sta∏ym elementem wynagrodzenia za prac´ pracowników Spó∏ki sà: p∏aca zasadnicza, premia regulaminowa oraz dodatek funkcyjny. Wyp∏acane sà równie˝ pochodne od sta∏ych sk∏adników, tj. wynagrodzenie i dodatki za prac´ w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, w warunkach szkodliwych i inne wynikajàce z przepisów prawa pracy. Ponadto w firmie funkcjonujà sk∏adniki p∏acowe
o charakterze uznaniowym, takie jak premie motywacyjne i prowizyjne oraz nagrody. Niektórym grupom pracowników przys∏ugujà dodatkowo Êwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce z przepisów wewnàtrzzak∏adowych poprzednich pracodawców. Sytuacja taka
wyst´puje w przypadkach przej´cia pracowników od kontrahentów.
Spó∏ka nie posiada sformalizowanego sposobu indeksacji wynagrodzeƒ.
Tabela 49. Ârednia p∏aca (obejmujàca wynagrodzenie zasadnicze oraz inne elementy) u Emitenta i w 2 spó∏kach Grupy Kapita∏owej
Impel: Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o. (w PLN)
Grupy pracowników

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

Impel S.A.

Administracja
Liniowi

2650
890

2350
958

2670
921

3177
921

Impel Security Polska

Administracja
Liniowi

-

2241
1159

2505
1155

2952
1133

Impel Group

Administracja
Liniowi

1950
-

796
1217

1178
1040

2017
1129

2.5. SYSTEM ÂWIADCZE¡ SOCJALNYCH
System Êwiadczeƒ socjalnych w Spó∏ce uregulowany jest w Regulaminie Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych („Fundusz”).
Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu sà pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prac´, inne osoby uprawnione do korzystania ze Êwiadczeƒ na podstawie Ustawy o Zak∏adowym Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych oraz cz∏onkowie rodzin
tych osób. Âwiadczenia socjalne finansowane z Funduszu majà charakter uznaniowy. WysokoÊç Êwiadczeƒ uzale˝niona jest od sytuacji ˝yciowej, rodzinnej, materialnej lub mieszkaniowej osób uprawnionych. Ârodki Funduszu przeznaczone sà na: (i) dofinansowanie wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y, (ii) finansowanie leczenia sanatoryjnego i wczasów, (iii) pomoc finansowà i rzeczowà, (iv) losowe zapomogi pieni´˝ne, (v) dofinansowanie wypoczynku weekendowego i dzia∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej, (vi) finansowanie
imprez okolicznoÊciowych, integracyjnych i turystycznych, (vii) remonty, wyposa˝anie, pokrywanie kosztów funkcjonowania i wynajem bazy wypoczynkowej, (viii) po˝yczki na cele mieszkaniowe. Jednym z warunków otrzymania Êwiadczeƒ wymienionych
w punktach od (i) do (iii) jest dochód przypadajàcy na jednà osob´ w rodzinie nie przekraczajàcy minimalnej p∏acy krajowej. Dop∏aty do form wypoczynku wymienionych w punktach (i) i (ii) wynoszà maksymalnie 80% ich ceny, natomiast odp∏atnoÊç przy korzystaniu z imprez kulturalno-oÊwiatowych, turystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. (vi), wynosi maksymalnie 50%
ceny biletu lub karty wst´pu. Dzia∏alnoÊç socjalna prowadzona jest na podstawie zaopiniowanego przez Komisj´ Socjalno203
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-Rehabilitacyjnà i uzgodnionego ze zwiàzkami zawodowymi oraz zatwierdzonego przez administratora ZFÂS Spó∏ki rocznego planu dochodów i wydatków. Fundusz gromadzony jest na odr´bnym rachunku bankowym. Decyzje o przyznaniu Êwiadczeƒ podawane sà ka˝dorazowo do wiadomoÊci pracowników. Niewykorzystane Êrodki Funduszu przechodzà na kolejny rok.

2.6. ZWIÑZKI ZAWODOWE
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu na terenie firmy Emitenta dzia∏a 15 organizacji zwiàzkowych. Taka liczba wynika w du˝ej mierze
z charakteru dzia∏alnoÊci Emitenta. Poniewa˝ Emitent Êwiadczy us∏ugi o charakterze outsoursingowym, w niektórych przypadkach
do realizacji zlecenia przejmuje od zleceniodawcy personel, który uprzednio by∏ zrzeszony w ró˝nych organizacjach zwiàzkowych.
Tym samym przynale˝noÊç zwiàzkowa takich przej´tych pracowników pozostaje niezmieniona.
Organizacje zwiàzkowe, do których przynale˝à pracownicy Emitenta:
• Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych
• „SolidarnoÊç ’80”
• NSZZ „SolidarnoÊç”
• Mi´dzyzak∏adowy Zwiàzek Zawodowy PPPP przy ZK Zdzieszowice
• Mi´dzyzak∏adowy Zwiàzek Pracowników Ochrony Zdrowia
• MKZZ KONTRA – 2000
• Niezale˝ny Samorzàdny Zw. Zaw. Prac. Fiz. ZG Polkowice-Sieroszowice
• Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy ZT Kruszwica
• S. ZW. ZAW ZCW Góra˝d˝e
• Zw. Zaw. Prac. Przem. Miedê przy Impel S.A.
• Zwiàzek Zawodowy Pracowników S∏u˝by Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
• Zwiàzek Zawodowy Prze. Elektr. Federal-Mogul Gorzyce S.A.
• ZZPE OFNE EMALIA
• Zwiàzek Zawodowy Kontra
• NSZZ Pracowników H. Cegielski Poznaƒ S.A. „Metalowców”

2.7. SPORY ZBIOROWE I STRAJKI
W marcu 2002 r. u Emitenta trwa∏ zainicjowany przez zwiàzek zawodowy „SolidarnoÊç ’80” spór zbiorowy. Organizacja zwiàzkowa postulowa∏a pozostawienie pracownikom dotychczasowych warunków pracy i pracy oraz przeprowadzenie 10-proc. podwy˝ki wynagrodzeƒ. Negocjacje zakoƒczone zosta∏y osiàgni´ciem porozumienia w zakresie pozostawienia dotychczasowych warunków zatrudnienia. Nie dosz∏o do przeprowadzenia akcji strajkowej. W okresie ostatnich trzech lat obrotowych nie dosz∏o
w spó∏ce Emitenta do akcji strajkowych ze strony pracowników.

3. OSOBY ZARZÑDZAJÑCE I NADZORUJÑCE EMITENTA
3.1. OSOBY ZARZÑDZAJÑCE
Bogdan Dzik
Cz∏onek Zarzàdu pe∏niàcy funkcj´ Prezesa, lat 41, powo∏any w dniu 19 maja 2003 r. na trzyletnià kadencj´. Zatrudniony w Spó∏ce
na podstawie umowy o prac´ na stanowisku Dyrektora Generalnego.
Informacje o miejscu zamieszkania Pana Bogdana Dzika oraz numerze PESEL zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1989

Politechnika Wroc∏awska – Wydzia∏ Górniczy, magister in˝ynier

Przebieg kariery zawodowej:
od 2000
Impel S.A., Prezes Zarzàdu, Dyrektor Generalny
1999-2000
Impel S.A., Wiceprezes Zarzàdu, Dyrektor Departamentu Us∏ug
1990-99
Impel S.J., Prokurent – Dyrektor Produktu, Dyrektor Oddzia∏u Wroc∏aw, Kierownik Dzia∏u Marketingu
Pan Bogdan Dzik jest komandytariuszem w Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa, przewodniczàcym rady nadzorczej Impel Group Sp. z o.o., cz∏onkiem rady nadzorczej Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz cz∏onkiem rady nadzorczej Asset Invest in
Poland S.A. w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu. Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu posiada∏ 12% udzia∏ów w Impel Group
Sp. z o.o. (w dniu 7 kwietnia 2003 r. uchwa∏à wspólników podwy˝szono kapita∏ zak∏adowy, w wyniku podwy˝szenia, na dzieƒ
aktualizacji Prospektu Bogdan Dzik posiada 10% udzia∏ów w Impel Group Sp. z o. o. – podwy˝szenia kapita∏u w pe∏ni op∏acono,
uchwa∏a wspólników zosta∏a zarejestrowana). Ponadto Bogdan Dzik jest komandytariuszem i w∏aÊcicielem 45% udzia∏ów w Impel
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Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa oraz posiada jako w∏aÊciciel 43,31% akcji i g∏osów na walnym zgromadzeniu Asset Invest
in Poland w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu. Pozosta∏e informacje o akcjach (udzia∏ach) posiadanych przez Bogdana Dzika w innych podmiotach nie nale˝àcych do Grupy Kapita∏owej Emitenta zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie. Poza tym nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej,
ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Bogdan Dzik nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y
si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, z wyjàtkiem pe∏nienia funkcji cz∏onka rady nadzorczej Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji
z siedzibà we Wroc∏awiu. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Edward Laufer
Cz∏onek Zarzàdu, lat 46, powo∏any w dniu 20 maja 2003 r. na trzyletnià kadencj´. Zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy
o prac´ na czas nieokreÊlony na stanowisku Dyrektora Ekonomicznego.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Edwarda Laufera oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1981

Akademia Rolnicza we Wroc∏awiu – Wydzia∏ Rolniczy, magister in˝ynier

Przebieg kariery zawodowej:
od 1999
Impel S.A., Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor Ekonomiczny, Dyrektor Biura Zarzàdu, Dyrektor Nadzoru W∏aÊcicielskiego
1996-99
Invest Bank S.A. w Poznaniu, Dyrektor Oddzia∏u w Wa∏brzychu
1994-95
PPUH Dolmeb w Âwidnicy, Zarzàdca Komisaryczny
1993-95
Przedsi´biorstwo Robót Drogowo-Instalacyjnych, Likwidator powo∏any przez Wojewod´ Wa∏brzyskiego
1992-93
Agencja Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych w Wa∏brzychu, Dyrektor
1986-92
Wa∏brzyskie Zak∏ady Spo˝ywcze, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Produkcyjnych
Pan Edward Laufer jest cz∏onkiem rady nadzorczej Impel Security Polska Sp. z o.o., wiceprzewodniczàcym rady nadzorczej
ETOCHEM Sp. z o.o. oraz cz∏onkiem rady nadzorczej Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu. Wed∏ug
z∏o˝onego oÊwiadczenia nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Edward Laufer nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y
si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, z wyjàtkiem pe∏nienia funkcji cz∏onka rady nadzorczej Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji
z siedzibà we Wroc∏awiu. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Waldemar Czechowski-Jamroziƒski
Cz∏onek Zarzàdu, lat 44, powo∏any z dniem 1 lutego 2002 r. na trzyletnià kadencj´. Pe∏ni funkcj´ Dyrektora Personalnego GK
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Informacja o miejscu zamieszkania Pana Waldemara Czechowskiego-Jamroziƒskiego oraz
numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1984

Uniwersytet Wroc∏awski, Wydzia∏ Filologiczny, magister

Przebieg kariery zawodowej:
od 2001
Impel S.A., Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor Personalny
1998-99
Ernst & Young Audit, Project Manager
1996-98
Ernst & Young MCS, Senior Consultant w zespole doradztwa kadrowego
1992-96
The Polish Open University – Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania w Warszawie, Pe∏nomocnik Rektora, Dyrektor
Oddzia∏u DolnoÊlàskiego w Legnicy, Wyk∏adowca
1984-93
Uniwersytet Wroc∏awski, Asystent, pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale filologicznym
Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Waldemar Czechowski-Jamroziƒski nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pe∏ni funkcj´ Przewodniczàcego Prezydium Krajowej Rady Konsultacyjnej ds.
Osób Niepe∏nosprawnych przy MGPiPS.
Pan Waldemar Czechowski-Jamroziƒski nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie
jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
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Grzegorz Markiewicz
Cz∏onek Zarzàdu, lat 41, powo∏any z dniem 1 lutego 2002 r. na trzyletnià kadencj´. Zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy
o prac´ na stanowisku Wiceprezesa Zarzàdu – Dyrektora Operacyjnego.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Grzegorza Markiewicza oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
Technikum Geologiczne – technik geolog
Policealne Studium Handlu Zagranicznego – ekonomista o specjalnoÊci handel zagraniczny
Przebieg kariery zawodowej:
od 1999
Impel S.A., Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Regionu, Dyrektor Oddzia∏u Warszawa
1997-99
Impel S.J., Dyrektor Oddzia∏u Warszawa
1996-97
Falck Sp. z o.o., Dyrektor Sprzeda˝y na Polsk´
1992-96
Grupa Us∏ugowa Piepenbrock, Dyrektor Zarzàdzajàcy Sprzeda˝à, Dyrektor Zarzàdzajàcy Produktem
Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Grzegorz Markiewicz nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Grzegorz Markiewicz nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji
znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
S∏awomir Borkowski
Cz∏onek Zarzàdu, lat 36, powo∏any w dniu 1 czerwca 2002 r. na trzyletnià kadencj´. Zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy
o prac´ na czas nieokreÊlony na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Grupy Kapita∏owej.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana S∏awomira Borkowskiego oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1991

Politechnika Wroc∏awska – Wydzia∏ Elektroniki, magister in˝ynier

Przebieg kariery zawodowej:
od 2002
Impel S.A., Cz∏onek Zarzàdu, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy Kapita∏owej
1999-2002
Arthur Andersen Sp. z o.o., Dyrektor Biura we Wroc∏awiu
1994-99
Arthur Andersen Sp. z o.o., Dzia∏ Audytu i Doradztwa Gospodarczego
1992-94
Politechnika Wroc∏awska, asystent naukowo-dydaktyczny
S∏awomir Borkowski jest przewodniczàcym rady nadzorczej Medar Sp. z o.o. oraz cz∏onkiem rady nadzorczej Impel Group
Sp. z o.o. Poza tym wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia S∏awomir Borkowski nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani
jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan S∏awomir Borkowski nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji
znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Wojciech Rembikowski
Prokurent, lat 31. Prokura udzielona w dniu 1 lipca 1999 r. Zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy o prac´ na stanowisku Dyrektora Finansowego.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Wojciecha Rembikowskiego oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1995

Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu – Wydzia∏ Gospodarki Narodowej, magister

Przebieg kariery zawodowej:
od 1999
Impel S.A., Prokurent, Dyrektor Finansowy
1995-99
Impel S.J., Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Leasingu, Kierownik Dzia∏u Leasingu
Pan Wojciech Rembikowski jest cz∏onkiem rady nadzorczej Tailor Sp. z o.o., cz∏onkiem rady nadzorczej ETOCHEM Sp. z o.o. oraz
prokurentem Impel Group Sp. z o.o. Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Wojciech Rembikowski nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu
spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
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Pan Wojciech Rembikowski nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji
znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).

3.2. OSOBY NADZORUJÑCE
W dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. odby∏o si´ NWZ Spó∏ki, które uchwa∏à nr 1 odwo∏a∏o dotychczasowych cz∏onków Rady Nadzorczej,
tj. Grzegorza Dzika, Mariusza Matlakiewicza oraz Andrzeja Malinowskiego. Uchwa∏à nr 2 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. powo∏a∏o zgodnie z treÊcià § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spó∏ki ponownie na nowà trzyletnià wspólnà kadencj´ dotychczasowych cz∏onków Rady Nadzorczej, tj. Grzegorza Dzika, Mariusza Matlakiewicza oraz Andrzeja Malinowskiego, a uchwa∏à nr 3 zgodnie z treÊcià § 16
ust. 2 lit. b) Statutu powo∏a∏o dwóch nowych cz∏onków Rady Nadzorczej, tj. Krzysztofa Ob∏ój oraz Piotra Paw∏owskiego.
Grzegorz Dzik
Za∏o˝yciel i g∏ówny akcjonariusz Emitenta, lat 43, pe∏ni funkcj´ przewodniczàcego Rady Nadzorczej, na którà zosta∏ powo∏any w dniu
22 czerwca 2001 r. na trzyletnià kadencj´, w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. zosta∏ uchwa∏à nr 1 NWZ Spó∏ki odwo∏any z Rady Nadzorczej,
a nast´pnie uchwa∏à nr 2 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. powo∏any ponownie do Rady Nadzorczej na funkcj´ przewodniczàcego na
okres trzyletniej wspólnej kadencji. Zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy o prac´ na stanowisku Dyrektora ds. Lobbingu.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Grzegorza Dzika oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1987

Politechnika Wroc∏awska – Wydzia∏ Budownictwa Làdowego, magister in˝ynier

Przebieg kariery zawodowej:
od 1999
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Impel S.A.
od 1999
Impel S.A., Dyrektor ds. Lobbingu
1990-99
Dyrektor Generalny Spó∏ki Jawnej Impel J. Biegaj, G. Dzik,
1986-91
Studenckie Biuro Us∏ug „Student Serwis” Oddzia∏ we Wroc∏awiu – Zast´pca Dyrektora ds. Us∏ug i Produkcji
Pozosta∏e funkcje:
od 1998
od 2002
od 2002
od 2002

Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej
Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
Przewodniczàcy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych
Wiceprzewodniczàcy Rady Ochrony Pracy przy Marsza∏ku Sejmu RP

Grzegorz Dzik by∏ za∏o˝ycielem i wspó∏w∏aÊcicielem Spó∏ki Jawnej Impel J. Biegaj G. Dzik, której przedsi´biorstwo zosta∏o wniesione
aportem do Impel S.A. w 1999 roku. Jest komandytariuszem w Impel Tom M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa z siedzibà w Zielonej Górze.
Jest przewodniczàcym rady nadzorczej Impel Security Polska Sp. z o.o., przewodniczàcym rady nadzorczej Asset Invest in Poland S.A.
w likwidacji oraz przewodniczàcym rady nadzorczej ETOCHEM Sp. z o.o. Posiada 4,75% udzia∏ów w Acta HR Sp. z o.o. oraz 0,85%
udzia∏ów w Tailor Sp. z o.o. Grzegorz Dzik jest wspólnikiem komandytariuszem w spó∏ce Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa
posiadajàcym 47,50% w kapitale tej spó∏ki. Ponadto w spó∏ce Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu posiada
55,12% udzia∏u w kapitale zak∏adowym oraz w g∏osach na walnym zgromadzeniu. Ponadto ma 1,56% kapita∏u zak∏adowego oraz
g∏osów na walnym zgromadzeniu z akcji, które posiada na zasadach wspó∏w∏asnoÊci z Józefem Biegajem. W spó∏ce PI Sp. z o.o. posiada
57% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i udzia∏u w g∏osach na walnym zgromadzeniu. Pozosta∏e informacje o akcjach (udzia∏ach) posiadanych przez Grzegorza Dzika w innych podmiotach nie nale˝àcych do Grupy Kapita∏owej zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Poza tym, nie prowadzi innej dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub
osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Grzegorz Dzik nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y
si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji, z wyjàtkiem pe∏nienia funkcji przewodniczàcego rady nadzorczej Asset Invest in Poland S.A.
w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Mariusz Matlakiewicz
Cz∏onek Rady Nadzorczej, lat 39, powo∏any w dniu 24 stycznia 2002 r. na trzyletnià kadencj´, w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. zosta∏
uchwa∏à nr 1 NWZ Spó∏ki odwo∏any z Rady Nadzorczej, a nast´pnie uchwa∏à nr 2 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. powo∏any ponownie do Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Zatrudniony aktualnie w Spó∏ce na podstawie umowy o prac´
na stanowisku Pe∏nomocnika ds. Wydzielenia Us∏ug Informatycznych.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Mariusza Matlakiewicza oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1998

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, magister in˝ynier
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Przebieg kariery zawodowej:
od 2000
Impel S.A., Pe∏nomocnik ds. Wydzielenia Us∏ug Informatycznych, Dyrektor ds. Informatyki i Controllingu
Grupy Kapita∏owej, Zast´pca Dyrektora Rozwoju
1999-2000
Przedsi´biorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wroc∏aw Sp. z o.o., Dyrektor ds. Marketingu i Logistyki, Zast´pca Dyrektora ds. Marketingu
1998-99
Impel S.A., Dyrektor Administracyjny, Zast´pca Dyrektora ds. Administracyjnych
1993-98
Grupa Kapita∏owa KGHM Polska Miedê, Przedsi´biorstwo Budowy Kopalƒ „PeBeKa” Sp. z o.o., Lubin
Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Mariusz Matlakiewicz nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Mariusz Matlakiewicz nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji
znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Andrzej Malinowski
Cz∏onek Rady Nadzorczej, lat 55, powo∏any w dniu 24 stycznia 2002 r. na trzyletnià kadencj´ na funkcj´ wiceprzewodniczàcego
Rady Nadzorczej, w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. zosta∏ uchwa∏à nr 1 NWZ Spó∏ki odwo∏any z Rady Nadzorczej, a nast´pnie uchwa∏à
nr 2 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. powo∏any ponownie do Rady Nadzorczej na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Nie jest zatrudniony w Spó∏ce.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Andrzeja Malinowskiego oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, doktor nauk ekonomicznych
Przebieg kariery zawodowej:
2001
Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
1999
Prezes Zarzàdu SAVA Investment Group S.A.
1998-2001
Przewodniczàcy BIAC Polska – Komitetu Doradczego ds. Przemys∏u i Handlu przy OECD
1997
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
1996-97
Pe∏nomocnik ds. Organizacji, Ministerstwo Gospodarki
1993-97
Pose∏ na Sejm RP
1986-90
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rynku Wewn´trznego, Doradca Ministra w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Prezes Zarzàdu Eurokommerz Ltd.
Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Andrzej Malinowski nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest
wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Malinowski nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji
znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Krzysztof Ob∏ój
Cz∏onek Rady Nadzorczej, lat 47, powo∏any w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Krzysztofa Ob∏ój oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1996
1997
1980
1977

Profesor zwyczajny – dyscyplina teoria organizacji i zarzàdzania
Habilitacja z zarzàdzania strategicznego, Uniwersytet Warszawski
Doktorat z teorii organizacji i zarzàdzania, Uniwersytet Warszawski
Magisterium z ekonomii, Szko∏a Planowania i Statystyki

Przebieg kariery zawodowej:
1976-77
Pracownik Instytutu Organizacji i Zarzàdzania w PrzemyÊle ORGMASZ,
od 1977 roku do dziÊ Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzia∏ Zarzàdzania,
1989-94
wiceprezes Mi´dzynarodowa Szko∏a Zarzàdzania Sp. z o.o.,
od 1991 roku
Dyrektor programu Executive MBA, Mi´dzynarodowe Centrum Zarzàdzania, Wydzia∏ Zarzàdzania UW
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Sta˝e naukowe, dydaktyczne i stypendia
Visiting TOTAL MARINE OIL Professor at Henley-on Thames, June-July 1998
Senior Fulbright Scholar, University of Illinois at Urbana Campaign, 1996-97
Visiting Professor, Graduate School of Business, Oslo I Bodo, od 1986 do dziÊ
Visiting Professor, Bled International Management Development Center, Slovenia, od 1994
Visiting Professor, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris (1990-95)
Visiting Professor, Central Connecticut State University (1989,1990)
Visiting Professor, Duquesne University, Pittsburgh, Pa. (1981-82)
Pan Krzysztof Ob∏ój jest cz∏onkiem Rady Nadzorczej Pollena Ewa S.A., Prochem S.A., Ambra S.A., GAMMA SAN S.A. oraz przewodniczàcym Rady Nadzorczej Polmos Lublin S.A.
Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Krzysztof Ob∏ój nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Krzysztof Ob∏ój nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych, prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
Piotr Paw∏owski
Cz∏onek Rady Nadzorczej, lat 37, powo∏any w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. na okres trzyletniej wspólnej kadencji.
Informacja o miejscu zamieszkania Pana Piotra Paw∏owskiego oraz numerze PESEL zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.
Wykszta∏cenie:
1987-93
1993-95
1996-2000

Instytut Studiów nad Rodzinà na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;
Podyplomowe Studia Etyki i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim;
Studia doktoranckie – Szko∏a Nauk Spo∏ecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:
od 1995
Stowarzyszenie Przyjació∏ Integracji, inicjator i wspó∏za∏o˝yciel, od 1995 r. prezes zarzàdu;
od 1990
Âwiatowy Zwiàzek Artystów Malujàcych Ustami i Nogami w Liechtenstein;
od 1996
Stowarzyszenie Innowatorów Spo∏ecznych (stypendysta i cz∏onek zarzàdu);
od 1997
twórca, za∏o˝yciel, prezes zarzàdu od 1997 r. Fundacji „Polska bez Barier”;
od 1999
cz∏onek Rady Muzeum Narodowego w Warszawie;
1999-2000
cz∏onek zespo∏u edukacyjnego powo∏anego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
1998-2000
konsultant programów celowych Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz
cz∏onek rady konsultacyjnej PFRON;
1999
cz∏onek Warszawskiego Okràg∏ego Sto∏u Transportowego;
od 1999
twórca, redaktor i prowadzàcy Program TV „Integracja”, twórca i realizator autorskiego programu szkoleniowego „Edukacyjny Program Integracyjny” dla dzieci i m∏odzie˝y oraz studentów;
1999-2001
twórca, redaktor i prowadzàcy program radiowy „Przystanek Integracja”.
Inne osiàgni´cia:
1996
1997
1998
2000
2001

medal „IV Wieki Sto∏ecznoÊci Warszawy” przyznany przez prezydenta m.st. Warszawy M. Âwi´cickiego
nagroda specjalna Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej A. Bàczkowskiego;
medal Muzeum Narodowego „Bez Barier”;
uhonorowany przez Niezale˝nà Fundacj´ Popierania Kultury POLCUL, nagroda roku za dzia∏alnoÊç humanitarnà Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej;
Nagroda im. A. Bàczkowskiego;
odznaczony Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wed∏ug z∏o˝onego oÊwiadczenia Pan Piotr Paw∏owski nie prowadzi dzia∏alnoÊci konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spó∏ce cywilnej lub osobowej, ani nie jest cz∏onkiem organu spó∏ki kapita∏owej, ani jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Piotr Paw∏owski nie pe∏ni∏ funkcji osób nadzorujàcych lub zarzàdzajàcych w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalaz∏y si´ w stanie upad∏oÊci lub likwidacji. Nie zosta∏ wpisany do Rejestru D∏u˝ników Niewyp∏acalnych prowadzonego na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769, z póên. zm.).
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4. ZA¸O˚YCIELE POSIADAJÑCY CO NAJMNIEJ 5% G¸OSÓW NA WZA
EMITENTA
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Skarb Paƒstwa b´dàcy za∏o˝ycielem Emitenta nie posiada ˝adnych akcji Emitenta.

5. SYSTEM WYNAGRADZANIA OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH
I NADZORUJÑCYCH EMITENTA
Rada Nadzorcza jest powo∏ywana na mocy uchwa∏y Walnego Zgromadzenia. Równie˝ na mocy uchwa∏y WZ ustalone zosta∏y zasady wynagradzania cz∏onków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie p∏atne jest w formie miesi´cznego rycza∏tu, niezale˝nie od liczby
posiedzeƒ Rady Nadzorczej w danym miesiàcu (wynagrodzenie dwóch cz∏onków Rady Nadzorczej zosta∏o okreÊlone jako stawka
% w stosunku do przeci´tnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wynagrodzenie jednego cz∏onka Rady
Nadzorczej zosta∏o okreÊlone kwotowo).
Zasady wynagradzania Zarzàdu Spó∏ki podlegajà kompetencjom Rady Nadzorczej Spó∏ki.
Cz∏onkowie Zarzàdu otrzymujà comiesi´czne wynagrodzenie z tytu∏u pe∏nienia obowiàzków w Zarzàdzie, p∏atne w terminach
wyp∏at obowiàzujàcych w Spó∏ce. Podstawà wyp∏aty wynagrodzeƒ sà umowy o prac´ albo umowy cywilnoprawne zawarte
z cz∏onkami Zarzàdu.
Cz∏onkowie Zarzàdu mogà otrzymywaç dodatkowe wynagrodzenie p∏atne na podstawie i na zasadach okreÊlonych ka˝dorazowo
w uchwale Rady Nadzorczej. Decyzj´ w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza m.in. po przed∏o˝eniu przez Zarzàd rocznego
sprawozdania z dzia∏alnoÊci Spó∏ki i udzieleniu absolutorium.
WysokoÊci indywidualnych miesi´cznych wynagrodzeƒ cz∏onków Zarzàdu okreÊlane sà w indywidualnych umowach o prac´
(umowy z czterema cz∏onkami Zarzàdu) albo w umowach cywilnoprawnych (umowa zawarta z jednym cz∏onkiem Zarzàdu).
Z cz∏onkami Zarzàdu podpisane zosta∏y umowy o zakazie konkurencji obejmujàce okres zatrudnienia w Spó∏ce oraz okres kilkunastu miesi´cy po zakoƒczeniu pe∏nienia funkcji cz∏onka Zarzàdu (jeden cz∏onek Zarzàdu nie ma podpisanej umowy o zakazie konkurencji).

6. WYNAGRODZENIA I NAGRODY WYP¸ACONE LUB NALE˚NE
OSOBOM ZARZÑDZAJÑCYM I NADZORUJÑCYM EMITENTA
Wynagrodzenia cz∏onków Rady Nadzorczej wynios∏y:
w roku 2000 – 164,9 tys. z∏;
w roku 2001 – 171,9 tys. z∏;
w roku 2002 – 270,2 tys. z∏.
Wynagrodzenia cz∏onków Zarzàdu wynios∏y:
w roku 2000 – 827,9 tys. z∏;
w roku 2001 – 981,0 tys. z∏;
w roku 2002 – 1.252,0 tys. z∏.
Dodatkowo cz∏onkowie Rady Nadzorczej i cz∏onkowie Zarzàdu Emitenta otrzymywali wynagrodzenie z tytu∏u pe∏nienia funkcji
w organach jednostek podporzàdkowanych:
Wynagrodzenia cz∏onków Rady Nadzorczej z tego tytu∏u wynios∏y:
w roku 2000 – 0,00 z∏;
w roku 2001 – 11 900,00 z∏;
w roku 2002 – 86 270,00 z∏.
Wynagrodzenia cz∏onków Zarzàdu z tego tytu∏u wynios∏y:
w roku 2000 – 50 600,00 z∏;
w roku 2001 – 57 100,00 z∏;
w roku 2002 – 69 625,00 z∏.
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7. NIESP¸ACONE ZALICZKI, KREDYTY, PO˚YCZKI, GWARANCJE,
POR¢CZENIA LUB INNE UMOWY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH
ISTNIEJE ZOBOWIÑZANIE DO ÂWIADCZE¡ NA RZECZ EMITENTA
LUB JEGO PODMIOTÓW PODPORZÑDKOWANYCH
Emitent nie udzieli∏ ˝adnych kredytów, po˝yczek, gwarancji, por´czeƒ ani nie zawar∏ innych umów, na podstawie których istnieje
zobowiàzanie do Êwiadczenia na rzecz Emitenta z osobami, o których mowa w pkt 3.1 oraz 3.2, z wyjàtkiem wyp∏acanych zaliczek
na poczet firmowych kart kredytowych, delegacji i kosztów reprezentacji. Brak wy˝ej wymienionych zobowiàzaƒ obejmuje równie˝ wspó∏ma∏˝onków, krewnych i powinowatych do II stopnia wymienionych w pkt 3.1 oraz 3.2, przysposobionych, przysposabiajàcych bàdê innych osób, z którymi sà one powiàzane osobiÊcie.

8. AKCJE (UDZIA¸Y) EMITENTA BÑDè JEDNOSTEK JEGO GRUPY
KAPITA¸OWEJ LUB INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
B¢DÑCE W POSIADANIU OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH
I NADZORUJÑCYCH EMITENTA
Tabela 50. Akcje (udzia∏y) Emitenta b´dàce w posiadaniu osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych Emitenta
Imi´
i nazwisko

Grzegorz Dzik

Liczba
akcji/udzia∏ów

¸àczna wartoÊç
nominalna
akcji/udzia∏ów

Udzia∏
w kapitale
zak∏adowym (%)

Udzia∏
w ogólnej
liczbie g∏osów

Firma
Emitenta

5 870 984

29 354 920

57%

57%

Impel S.A.

Tabela 51. Akcje (udzia∏y) jednostek jego Grupy Kapita∏owej b´dàce w posiadaniu osób zarzàdzajàcych i nadzorujàcych Emitenta
Imi´
i nazwisko

Liczba
akcji/udzia∏ów

¸àczna wartoÊç
nominalna
akcji/udzia∏ów

Udzia∏
w kapitale
zak∏adowym (%)

Udzia∏
w ogólnej
liczbie g∏osów

Firma
spó∏ki
zale˝nej

Grzegorz Dzik
Grzegorz Dzik

570

57 000
1 850

0,85%
2,66%

0,85%
spó∏ka
osobowa

Grzegorz Dzik
Bogdan Dzik

57
316*

28 500
316 000

4,75%
12%

4,75%
12%

TAILOR Sp. z o.o.
Impel
TOM M. Kapalski
Sp. k.
ACTA HR Sp. z o.o.
IMPEL
Group Sp. z o.o.

• Stan sprzed podj´cia przez zgromadzenie wspólników z dnia 7.04.2003 r. uchwa∏y o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego Impel Group Sp. z o.o.
Podwy˝szenie kapita∏u na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu nie zosta∏o jeszcze zarejestrowane. Po zarejestrowaniu podwy˝szenia kapita∏u Bogdan
Dzik posiadaç b´dzie 500 udzia∏ów o ∏àcznej wartoÊci nominalnej 500.000 z∏, co stanowiç b´dzie 10% kapita∏u zak∏adowego i g∏osów na zgromadzeniu wspólników. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu podwy˝szenie kapita∏u zak∏adowego zosta∏o zarejestrowane przez w∏aÊciwy sàd rejestrowy.

Tabela 51A. Akcje (udzia∏y) podmiotów spoza Grupy Kapita∏owej Emitenta b´dàce w posiadaniu Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja
Imi´
i nazwisko

Grzegorz Dzik

Grzegorz Dzik,
Józef Biegaj
(wspó∏w∏asnoÊç)
Grzegorz Dzik
Grzegorz Dzik
Bogdan Dzik

Liczba
akcji/udzia∏ów

¸àczna wartoÊç
nominalna
akcji/udzia∏ów

Udzia∏
w kapitale
zak∏adowym (%)

Udzia∏
w ogólnej
liczbie g∏osów

886 792

2 199 244

55,12%

55,12%

50 355

124 880

1,56%

14 250

47,50%

57 000
14 250

57%
14 250

114

Firma
spó∏ki
zale˝nej

Asset Invest in
Poland S.A. w likwidacji
z siedzibà we Wroc∏awiu
1,56%
Asset Invest in
Poland S.A. w likwidacji
z siedzibà we Wroc∏awiu
Impel Group ¸. Bojarski
Sp. komandytowa
57%
PI Sp. z o.o.
Impel Group ¸. Bojarski
Sp. komandytowa

Pozosta∏e informacje o akcjach i udzia∏ach w innych podmiotach gospodarczych nie nale˝àcych do Grupy Emitenta b´dàce w posiadaniu Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Edward Laufer

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.
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Waldemar Czechowski-Jamroziƒski

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

Grzegorz Markiewicz

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

S∏awomir Borkowski

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

Wojciech Rembikowski

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

Mariusz Matlakiewicz

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

Andrzej Malinowski

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów
na walnym zgromadzeniu.

Piotr Paw∏owski

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów na
walnym zgromadzeniu.

Krzysztof Ob∏ój

nie posiada akcji Emitenta ani akcji lub udzia∏ów w innych spó∏kach z Grupy Emitenta, ani
w innych podmiotach gospodarczych w wielkoÊci zapewniajàcej co najmniej 1% g∏osów na
walnym zgromadzeniu.

9. INFORMACJE O LICZBIE AKCJI EMITENTA I AKCJACH (UDZIA¸ACH)
W JEDNOSTKACH JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ, CZ¸ONKOSTWIE
W ICH ORGANACH ZARZÑDZAJÑCYCH LUB NADZORUJÑCYCH
ORAZ O PROWADZONEJ DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ PRZEZ
PODMIOTY POWIÑZANE Z OSOBAMI, O KTÓRYCH MOWA
W PKT. 3.1 ORAZ 3.2
Liczba akcji (udzia∏ów) posiadanych przez osoby zarzàdzajàce i nadzorujàce, w tym Grzegorza Dzika i Bogdana Dzika, zosta∏a podana w pkt 8 powy˝ej.
Nowo powo∏ana Rada Nadzorcza (uchwa∏a nr 2 i 3 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r.) nie dokona∏a jeszcze wyboru ze swego grona
wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej oraz sekretarza.
Pe∏nione funkcje w organach zarzàdzajàcych i nadzorujàcych Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej:
Grzegorz Dzik – przewodniczàcy Rady Nadzorczej Emitenta, Impel Security Polska Sp. z o.o., komandytariusz w spó∏ce Impel
TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa, przewodniczàcy Rady Nadzorczej ETOCHEM Sp. z o.o.
Andrzej Malinowski – cz∏onek Rady Nadzorczej Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych spó∏ek
z Grupy Emitenta.
Mariusz Matlakiewicz – cz∏onek Rady Nadzorczej Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych spó∏ek
z Grupy Emitenta.
Krzysztof Ob∏ój – cz∏onek Rady Nadzorczej Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych spó∏ek
z Grupy Emitenta.
Piotr Paw∏owski – cz∏onek Rady Nadzorczej Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych spó∏ek
z Grupy Emitenta.
Bogdan Dzik – Prezes Zarzàdu Emitenta, cz∏onek Rady Nadzorczej Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz przewodniczàcy Rady
Nadzorczej Impel Group Sp. z o.o.
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S∏awomir Borkowski – cz∏onek Zarzàdu Emitenta, przewodniczàcy Rady Nadzorczej Medar Sp. z o.o. i Impel Group Sp. z o.o.
Edward Laufer – cz∏onek Zarzàdu Emitenta, cz∏onek Rady Nadzorczej Impel Security Polska Sp. z o.o., cz∏onek Rady Nadzorczej
ETOCHEM Sp. z o.o.
Waldemar Czechowski-Jamroziƒski – cz∏onek Zarzàdu Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych
spó∏ek z Grupy Emitenta.
Grzegorz Markiewicz – cz∏onek Zarzàdu Emitenta, nie pe∏ni funkcji w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych spó∏ek z Grupy
Emitenta.
Wojciech Rembikowski – prokurent Emitenta, prokurent Impel Group Sp. z o.o., cz∏onek Rady Nadzorczej Tailor Sp. z o.o., cz∏onek Rady Nadzorczej ETOCHEM Sp. z o.o.
Cz∏onkowie Zarzàdu i Rady Nadzorczej Emitenta poprzez osoby powiàzane nie posiadajà akcji Emitenta ani te˝ nie posiadajà akcji
lub udzia∏ów w jednostkach jego Grupy Kapita∏owej, poza przypadkami opisanymi w pkt 8 powy˝ej. Podmioty powiàzane z cz∏onkami Zarzàdu i Cz∏onkami Rady Nadzorczej nie sà cz∏onkami w organach zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w jednostkach Grupy
Kapita∏owej Emitenta, poza przypadkami opisanymi powy˝ej.
Informacja o prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez podmioty powiàzane nie nale˝àce do Grupy z osobami, o których mowa w pkt.
3.1 oraz 3.2
Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa
Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa zajmuje si´ us∏ugami dezynsekcji i deratyzacji. Spó∏ka Êwiadczy równie˝ us∏ugi
porzàdkowo-czystoÊciowe oraz us∏ugi cateringu, na podstawie wczeÊniej zawartych umów bez zamiaru dalszego ich rozwoju.
Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji z siedzibà we Wroc∏awiu
Dzia∏ania likwidacyjne skupione sà na sprzeda˝y nieruchomoÊci Spó∏ki znajdujàcej si´ w centrum Wroc∏awia.
PI Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu
PI Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià reklamowà.
Informacja o prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez pozosta∏e podmioty powiàzane nie nale˝àce do Grupy Kapita∏owej
z osobami, o których mowa w pkt 3.1 oraz 3.2. zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie.

10. ZAMIARY OSÓB, O KTÓRYCH MOWA POWY˚EJ, ODNOÂNIE
NABYCIA LUB ZBYCIA AKCJI (UDZIA¸ÓW) EMITENTA BÑDè
JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ
Grzegorz Dzik – w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. do Spó∏ki wp∏ynà∏ wspólny wniosek dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki, zgodnie z którym
Pan Grzegorz Dzik przedstawi∏ do umorzenia do 1.140.000 Akcji Serii C Emitenta, Pan Grzegorz Dzik nie zamierza nabywaç akcji ani obligacji Emitenta emitowanych na podstawie uchwa∏y nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Andrzej Malinowski – nie zamierza nabywaç akcji ani obligacji Emitenta emitowanych na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ
Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Mariusz Matlakiewicz – nie zamierza nabywaç akcji ani obligacji Emitenta emitowanych na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ
Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Krzysztof Ob∏ój – nie zamierza nabywaç akcji ani obligacji Emitenta emitowanych na podstawie uchwa∏y nr 1 i 2 NWZ Impel S.A.
z dn. 9.07.2003 r.
Piotr Paw∏owski – nie zamierza nabywaç akcji ani obligacji Emitenta emitowanych na podstawie uchwa∏y nr 1 i 2 NWZ Impel S.A.
z dn. 9.07.2003 r.
Bogdan Dzik – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Edward Laufer – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Grzegorz Markiewicz – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
S∏awomir Borkowski – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Waldemar Czechowski-Jamroziƒski – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A.
z dn. 9.07.2003 r.
213

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ VII • Dane o organizacji Emitenta, osobach zarzàdzajàcych, osobach nadzorujàcych...

Wojciech Rembikowski – zamierza nabyç akcje i obligacje Emitenta na podstawie uchwa∏ nr 1 i 2 NWZ Impel S.A. z dn. 9.07.2003 r.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu wskazane wy˝ej osoby nie sprecyzowa∏y informacji co do liczby akcji i obligacji, które zamierzajà nabyç.

11. UMOWY UBEZPIECZENIA OD ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
Z TYTU¸U OBOWIÑZKÓW WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBY
ZARZÑDZAJÑCE I NADZORUJÑCE EMITENTA
W dniu 3 stycznia 2003 r. Spó∏ka zawar∏a umow´, zgodnie z którà AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe wystawi∏o polis´ nr
2361000121 ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej cz∏onków Zarzàdów i Rad Nadzorczych Spó∏ki oraz 15 podmiotów wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Impel. Zgodnie z polisà limit odpowiedzialnoÊci za jedno zdarzenie wynosi 7.673.600 PLN.
Szczegó∏owy opis polisy zosta∏ zawarty w Rozdziale V pkt 8.1 Prospektu.

12. REZYGNACJE LUB ODWO¸ANIA OSÓB ZARZÑDZAJÑCYCH LUB
NADZORUJÑCYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT OBROTOWYCH
W ciàgu ostatnich 3 lat obrotowych mia∏y miejsce nast´pujàce przypadki odwo∏ania lub rezygnacji osób zarzàdzajàcych lub nadzorujàcych w Spó∏ce:
• NWZ uchwa∏à nr 1 z dnia 11 kwietnia 2000 r. odwo∏a∏o ze sk∏adu Rady Nadzorczej Jacka Biernata w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji prezesa zarzàdu ZNTK S.A.;
• NWZ uchwa∏à nr 1 z dnia 8 listopada 2001 r. odwo∏a∏o ze sk∏adu Rady Nadzorczej Andrzeja J´drzejczaka w zwiàzku ze z∏o˝onà rezygnacjà wynikajàcà z obj´cia funkcji prezesa zarzàdu Cukrobank S.A. we Wroc∏awiu;
• WZ uchwa∏à nr 1 z dnia 24 stycznia 2002 r. odwo∏a∏o ze sk∏adu Rady Nadzorczej Tomasza Dobrowolskiego w zwiàzku z obj´ciem funkcji Dyrektora ds. Nadzoru W∏aÊcicielskiego oraz Józefa Biegaja w zwiàzku z obj´ciem przez niego funkcji prezesa zarzàdu Impel Security Polska Sp. z o.o.;
• NWZ uchwa∏à nr 1 z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r. odwo∏a∏o ze sk∏adu Rady Nadzorczej Grzegorza Dzika, Mariusza Matlakiewicza,
Andrzeja Malinowskiego w zwiàzku z dostosowaniem sk∏adu i kadencji Rady Nadzorczej do zarejestrowanej w dniu 25 lipca
2003 r. zmiany Statutu Spó∏ki;
• Rada Nadzorcza uchwa∏à 23/III/2000 z dnia 12 stycznia 2000 r. odwo∏a∏a z Zarzàdu Tadeusza Tofela na wniosek przewodniczàcego Rady Nadzorczej;
• Rada Nadzorcza uchwa∏à nr 37/IV/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. odwo∏a∏a z Zarzàdu Zenona Bednarczyka w zwiàzku z obj´ciem funkcji prezesa zarzàdu HR Partners Sp. z o.o. oraz Krzysztofa Wachowskiego w zwiàzku z obj´ciem funkcji cz∏onka zarzàdu Impel Security Polska Sp. z o.o.;
• Rada Nadzorcza uchwa∏à 05/V/2002 z dnia 23 stycznia 2002 r. odwo∏a∏a z Zarzàdu Mieczys∏awa Kulczyckiego, na jego wniosek,
w zwiàzku z zakoƒczeniem pracy u Emitenta i przejÊciem do pracy w KGHM Polska Miedê S.A. oraz Bogus∏awa Tatomira
w zwiàzku z obj´ciem funkcji prezesa zarzàdu HR Partners Sp. z o.o.
Panowie Grzegorz Dzik, Mariusz Matlakiewicz oraz Andrzej Malinowski zostali ponownie powo∏ani do Rady Nadzorczej Spó∏ki
w dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. uchwa∏à nr 2 NWZ wraz z dwoma nowymi cz∏onkami Rady Nadzorczej Panami Krzysztofem Ob∏ój
i Piotrem Paw∏owskim powo∏anymi uchwa∏à nr 3 NWZ z dnia 8 wrzeÊnia 2003 r.

13. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH BEZPOÂREDNIO
LUB POÂREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALE˚NE PONAD
5%, ALE NIE WI¢CEJ NI˚ 20% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI
W JEGO KAPITALE ZAK¸ADOWYM
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Spó∏ka nie posiada akcjonariuszy posiadajàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio poprzez podmioty zale˝ne ponad 5%, ale nie wi´cej ni˝ 20% ogólnej liczby g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta lub akcji w jego kapitale zak∏adowym.
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14. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH BEZPOÂREDNIO
LUB POÂREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALE˚NE PONAD 20%,
ALE NIE WI¢CEJ NI˚ 50% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW NA
WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO
KAPITALE ZAK¸ADOWYM
Józef Biegaj
Informacje o miejscu zamieszkania oraz numerze PESEL zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Posiadane przez Józefa Biegaja akcje obj´te sà ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.
Józef Biegaj jest akcjonariuszem posiadajàcym bezpoÊrednio ∏àcznie 4.429.016 akcji Spó∏ki, w tym 86 016 akcji zwyk∏ych serii A,
43 000 akcji zwyk∏ych serii B oraz 4 300 000 akcji imiennych serii C, co daje ∏àcznie 43% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Stanowi to 43% akcji w kapitale zak∏adowym.
Akcje serii C sà akcjami uprzywilejowanymi co do g∏osu w ten sposób, i˝ jedna akcja daje prawo do dwóch g∏osów na WZ Spó∏ki
oraz uprawniajà do powo∏ywania i odwo∏ywania trzech cz∏onków Rady Nadzorczej Emitenta, w tym przewodniczàcego. Zarzàd
w dniu 1 wrzeÊnia 2003 roku z∏o˝y∏ do sàdu rejestrowego wniosek o sprostowanie wpisu w rejestrze przedsi´biorców poprzez
uwidocznienie w dziale 1 rubryce 9 pkt. 3.3 „Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, ˝e akcje nie
sà uprzywilejowane” faktu uprzywilejowania akcji imiennych serii C wynikajàcego z § 16 Statutu Spó∏ki. Spó∏ka nie mo˝e wykluczyç, i˝ wniosek ten zostanie przez sàd rejestrowy oddalony, jednak˝e ryzyko zaistnienia takiej sytuacji Spó∏ka uwa˝a za znikome.
Józef Biegaj nie prowadzi osobiÊcie dzia∏alnoÊci gospodarczej jako osoba fizyczna, jest natomiast wspólnikiem i pe∏ni funkcje w organach spó∏ek prawa handlowego, o których mowa poni˝ej.
Józef Biegaj jest prezesem Impel Security Polska Sp. z o.o., spó∏ki w 100% zale˝nej od Emitenta.
Informacje o pe∏nionych przez Józefa Biegaja funkcjach w organach spó∏ek nie nale˝àcych do Grupy Kapita∏owej Emitenta zosta∏y
obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Józef Biegaj jest powiàzany z Emitentem z racji:
• umowy zawartej w dniu 16 lipca 2001 r. z Impel Security Polska Sp. z o.o. dotyczàcej zabezpieczenia sp∏aty kredytu udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie;
• posiadania akcji/udzia∏ów w spó∏kach b´dàcych spó∏kami zale˝nymi lub powiàzanymi z Emitentem, jednoczeÊnie powiàzanymi
umownie z Emitentem. W spó∏ce Tailor Sp. z o.o. posiada 0,64% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i w g∏osach na zgromadzeniu
wspólników. W spó∏ce Acta HR Sp. z o.o. posiada 3,58% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i udzia∏u w g∏osach na zgromadzeniu
wspólników. Jest komandytariuszem w Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa.
W spó∏ce Asset Invest in Poland S.A. we Wroc∏awiu w likwidacji Józef Biegaj posiada 43,31% akcji jako w∏aÊciciel oraz jako
wspó∏w∏aÊciciel wraz z Grzegorzem Dzikiem 1,56% akcji w kapitale zak∏adowym oraz w g∏osach na walnym zgromadzeniu. W spó∏ce
PI Sp. z o.o. posiada 43% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i w g∏osach na zgromadzeniu wspólników. Pozosta∏e informacje o akcjach
lub udzia∏ach w innych podmiotach gospodarczych nie nale˝àcych do Grupy Emitenta zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Poza opisanymi powy˝ej, nie istniejà inne powiàzania umowne Józefa Biegaja z Emitentem, równie˝ poprzez porozumienia z innymi osobami.
Wed∏ug wiedzy na temat planowanej struktury oferty publicznej przewidywana liczba akcji b´dàcych w posiadaniu Józefa Biegaja
wyniesie 4.429.000 akcji. Liczba g∏osów na Walnym Zgromadzeniu b´dzie równa 6.579.000. Procentowy udzia∏ w ogólnej liczbie
g∏osów zale˝ny b´dzie od wielkoÊci przeprowadzonej oferty, ale nie powinien byç mniejszy ni˝ 30,6% ogólnej liczby g∏osów
na Walnym Zgromadzeniu oraz 26,8% kapita∏u zak∏adowego.
W dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. do Spó∏ki wp∏ynà∏ wspólny wniosek dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki, tj. Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja, o odkupienie w celu umorzenia akcji Spó∏ki. Zgodnie z treÊcià wniosku Pan Józef Biegaj wnioskowa∏ o odkupienie w celu umorzenia do 860.000 posiadanych przez niego Akcji Serii C Spó∏ki.
Daty, w jakich nabywane lub obejmowane by∏y przez Józefa Biegaja akcje Emitenta, oraz ceny ich nabycia lub obj´cia zosta∏y
przedstawione w poni˝szej tabeli.
Tabela 52. Akcje Emitenta b´dàce w posiadaniu Józefa Biegaja
Liczba obj´tych,
nabytych akcji

Cena nabycia,
obj´cia

Seria
akcji

Obj´cie,
nabycie akcji

Data

7.448

18.618 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od S. Kwapiƒskiego

04.09.1998

7.449

18.620,5 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Fecicy

04.09.1998
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Liczba obj´tych,
nabytych akcji

Cena nabycia,
obj´cia

Seria
akcji

Obj´cie,
nabycie akcji

Data

5.446

11.791 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Koz∏owskiego

04.09.1998

8.457

18.310 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Koz∏owskiego

04.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od B. Zajàczkowskiego

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Skrzypczaka

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od T. Czajki

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Kmiecika

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od B. Pronobisa

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Cygana

29.09.1998

126

630 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Cygana

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od S. Wysockiej

29.09.1998

1.000 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Hamberga

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Koniarka

29.09.1998

120

600 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od H. Kruszewskiej

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Nads∏azika

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Kwiatka

29.09.1998

126

630 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od ¸. Szerszon

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Surmy

29.09.1998

58

290 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Feliƒskiego

29.09.1998

64

320 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Stachurskiego

02.10.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Ferenca

02.10.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Walcza

23.10.1998

22

110 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od W. Bieleckiego

30.10.1998

197.830,62 z∏ ∏àcznie
za akcje serii A oraz B

A
B

nabycie akcji na podstawie uchwa∏y nr 4/98
Zgromadzenia Wspólników Spó∏ki jawnej
Impel J. Biegaj, G. Dzik

31.10.1998

76

608 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Nowickiego

17.11.1998

38

646 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Dury

30.11.1998

39

585 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od W. Ksià˝kiewicza

07.12.1998

38

684 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Fliski

09.12.1998

39

4,37 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Âwistaka

29.12.1998

89

4.005 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Krupowiesa

03.07.2001

89

4.005 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Berkowskiego

03.07.2001

5,00 z∏ za jednà akcj´

C

zniesienie wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej
obejmujàcej majàtek spó∏ki jawnej
Impel J. Biegaj i G. Dzik

31.12.2001

200

54.935
43.000

4.300.000

Inwestycja w akcje Emitenta ma charakter d∏ugoterminowy z zamiarem wywierania wp∏ywu na dzia∏alnoÊç Emitenta.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Józef Biegaj wraz z ma∏˝onkà nie posiadajà ˝adnych obligacji Emitenta.
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15. DANE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJÑCYCH BEZPOÂREDNIO
LUB POÂREDNIO POPRZEZ PODMIOTY ZALE˚NE PONAD 50%
OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAK¸ADOWYM
Grzegorz Dzik
Informacje o miejscu zamieszkania oraz numerze PESEL zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Grzegorz Dzik jest akcjonariuszem posiadajàcym bezpoÊrednio ∏àcznie 5.870.984 akcje Spó∏ki, w tym 113.684 akcje zwyk∏e serii
A, 57.000 akcji zwyk∏ych serii B oraz 5.700.000 akcji imiennych serii C, co daje ∏àcznie 57% g∏osów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta i 57% akcji w kapitale zak∏adowym.
Posiadane przez Grzegorza Dzika Akcje Serii C sà akcjami uprzywilejowanymi co do g∏osu w ten sposób, i˝ jedna akcja daje prawo do dwóch g∏osów na WZ Spó∏ki oraz uprawniajà do powo∏ywania i odwo∏ywania trzech cz∏onków Rady Nadzorczej Emitenta,
w tym przewodniczàcego. Zarzàd w dniu 1 wrzeÊnia 2003 roku z∏o˝y∏ do sàdu rejestrowego wniosek o sprostowanie wpisu w rejestrze przedsi´biorców poprzez uwidocznienie w dziale 1 rubryce 9 pkt. 3.3 „Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, ˝e akcje nie sà uprzywilejowane” faktu uprzywilejowania akcji imiennych serii C wynikajàcego z § 16 Statutu Spó∏ki. Spó∏ka nie mo˝e wykluczyç, i˝ wniosek ten zostanie przez sàd rejestrowy oddalony, jednak˝e ryzyko zaistnienia takiej
sytuacji Spó∏ka uwa˝a za znikome.
W dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. do Spó∏ki wp∏ynà∏ wspólny wniosek dotychczasowych akcjonariuszy Spó∏ki, tj. Grzegorza Dzika i Józefa Biegaja, o odkupienie w celu umorzenia akcji Spó∏ki. Zgodnie z treÊcià wniosku Pan Grzegorz Dzik wnioskowa∏ o odkupienie
w celu umorzenia do 1.140.000 posiadanych przez niego Akcji Serii C Spó∏ki.
Opis dzia∏alnoÊci wykonywanej przez Grzegorza Dzika zosta∏ zamieszczony w pkt 3.2 powy˝ej.
Grzegorz Dzik jest powiàzany z Emitentem z racji:
– zatrudnienia na podstawie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony w Spó∏ce na stanowisku Dyrektora ds. Lobbingu od dnia 1 lipca
1999 roku.
– posiadania akcji/udzia∏ów w spó∏kach b´dàcych spó∏kami zale˝nymi lub powiàzanymi z Emitentem, jednoczeÊnie powiàzanymi
umownie z Emitentem, m.in.:
• w spó∏ce Tailor Sp. z o.o. posiada 0,85% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i udzia∏u w g∏osach na walnym zgromadzeniu;
• w spó∏ce Acta HR Sp. z o.o. posiada 4,75% udzia∏u w kapitale zak∏adowym i udzia∏u w g∏osach na walnym zgromadzeniu;
• jest komandytariuszem w Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa;
– dononywanych transakcji handlowych polegajàcych na zakupie towarów i us∏ug.
Informacje o powiàzaniach umownych poprzez Spó∏ki z Grupy Kapita∏owej zosta∏y zawarte w Rozdziale VII pkt 8.
W spó∏ce Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji Grzegorz Dzik posiada 55,12% udzia∏u w kapitale zak∏adowym oraz w g∏osach
na walnym zgromadzeniu. Ponadto ma 1,56% kapita∏u zak∏adowego oraz g∏osów na walnym zgromadzeniu z akcji, które posiada
na zasadach wspó∏w∏asnoÊci z Józefem Biegajem. Ponadto jest wspólnikiem komandytariuszem w spó∏ce Impel Group ¸. Bojarski
Spó∏ka Komandytowa posiadajàcym 47,50% w kapitale tej spó∏ki. W spó∏ce PI Sp. z o.o. posiada 57% udzia∏u w kapitale
zak∏adowym i udzia∏u w g∏osach na walnym zgromadzeniu. Pozosta∏e informacje o akcjach i udzia∏ach oraz pe∏nionych funkcjach
w organach innych podmiotów gospodarczych nie nale˝àcych do Grupy Emitenta zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Poza opisanymi powy˝ej, nie istniejà inne powiàzania umowne Grzegorza Dzika z Emitentem, równie˝ poprzez porozumienia z innymi osobami, jak równie˝ inne powiàzania gospodarcze pomi´dzy Grzegorzem Dzikiem a Emitentem i osobami z nim powiàzanymi.
Wed∏ug wiedzy na temat planowanej struktury oferty publicznej przewidywana liczba akcji b´dàcych w posiadaniu Grzegorza Dzika wyniesie 5.871.000 akcji. Liczba g∏osów na Walnym Zgromadzeniu b´dzie równa 8.721.000. Procentowy udzia∏ w ogólnej liczbie g∏osów zale˝ny b´dzie od wielkoÊci przeprowadzonej oferty, ale nie powinien byç mniejszy ni˝ 40,6% ogólnej liczby g∏osów
na Walnym Zgromadzeniu oraz 35,6% kapita∏u zak∏adowego.
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Daty, w jakich nabywane lub obejmowane by∏y przez Grzegorza Dzika akcje Emitenta, oraz ceny ich nabycia lub obj´cia zosta∏y
przedstawione w poni˝szej tabeli.
Tabela 53. Akcje Emitenta b´dàce w posiadaniu Grzegorza Dzika
Liczba obj´tych,
nabytych akcji

Cena nabycia,
obj´cia

Seria
akcji

Obj´cie,
nabycie akcji

Data

9.874

24.682 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od S. Kwapiƒskiego

04.09.1998

9.873

24.679,5 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Fecicy

04.09.1998

7.220

15.631 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Koz∏owskiego

04.09.1998

11.209

24.268 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Koz∏owskiego

04.09.1998

234

1.170 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Olszewskiego

29.09.1998

1.006

5.030 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Zbiorczyka

29.09.1998

234

1.170 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od R. Kàckiego

29.09.1998

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od R. Kàckiego

29.09.1998

2.750 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od M. Piwowara

29.09.1998

20

100 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Feliƒskiego

29.09.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Kolanka

02.10.1998

89

445 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od A. Nadolskiej

02.10.1998

25

125 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od Z. Stachurskiego

02.10.1998

78

390 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od S. Waƒczyka

09.11.1998

68

340 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od W. Bieleckiego

30.10.1998

262.240,58 z∏ ∏àcznie za
wszystkie akcje serii Aoraz B

A
B

nabycie na postawie uchwa∏y nr 4/98
Zgromadzenia Wspólników Spó∏ki
Jawnej Impel J. Biegaj, G. Dzik

31.10.1998

89

712 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Szu∏awiƒskiej

17.11.1998

13

104 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Nowickiego

17.11.1998

51

867 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Dury

30.11.1998

50

750 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od W. Ksià˝kiewicza

07.12.1998

51

918 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od K. Fliski

09.12.1998

50

5,63 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od J. Âwistaka

29.12.1998

200

9.000 z∏ za wszystkie akcje

A

Kupno akcji od W. Tetlaka

03.07.2001

5 z∏ za jednà akcj´

C

zniesienie wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej
obejmujàcej majàtek spó∏ki jawnej
Impel J. Biegaj, G. Dzik

31.12.2001

89
550

72.822
57.000

5.700.000

Inwestycja w akcje Emitenta ma charakter d∏ugoterminowy.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Grzegorz Dzik nie posiada ˝adnych obligacji Emitenta.

16. DANE O PODMIOTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 158A UST. 3
PRAWA O PUBLICZNYM OBROCIE PAPIERAMI WARTOÂCIOWYMI
W dniu 8 wrzeÊnia 2003 r. Grzegorz Dzik i Józef Biegaj zawarli umow´ akcjonariuszy. Przedmiotem umowy sà zasady wspó∏pracy
przy wykonywaniu prawa g∏osu z akcji Spó∏ki posiadanych przez obu akcjonariuszy, zasady wspólnego nabywania lub zbywania
akcji Spó∏ki oraz prowadzenie trwa∏ej i wspólnej polityki w zakresie zarzàdzania Spó∏kà. Informacje o Grzegorzu Dziku i Józefie
Biegaju i prowadzonej przez nich dzia∏alnoÊci zosta∏y przedstawione w Rozdziale VII pkt. 14 oraz 15 Prospektu.
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Poza opisanym powy˝ej porozumieniem, na dzieƒ aktualizacji Prospektu, wedle najlepszej wiedzy Zarzàdu Spó∏ki, nie zosta∏y zawarte inne pisemne lub ustne porozumienia, o których mowa w art. 158a ust. 3 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami WartoÊciowymi.

17. DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJÑCYCH OBLIGACJE
Z PRAWEM PIERWSZE¡STWA, KTÓRZY W WYNIKU
WYKORZYSTANIA PRAWA DO OBJ¢CIA AKCJI EMITENTA MOGÑ
UZYSKAå CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA LUB AKCJI W JEGO
KAPITALE ZAK¸ADOWYM
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Spó∏ka nie wyemitowa∏a obligacji z prawem pierwszeƒstwa. W dniu 9 lipca 2003 r. NWZ Spó∏ki
podj´∏o uchwa∏´ nr 2 w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeƒstwa do obj´cia akcji Spó∏ki, warunkowego podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego oraz wy∏àczenia prawa poboru. Powy˝sza uchwa∏a stanowi za∏àcznik nr 2 do Prospektu.

18. INFORMACJE O WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI
UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGÑ W PRZYSZ¸OÂCI
NASTÑPIå ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
I OBLIGATARIUSZY
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitentowi nie sà znane jakiekolwiek umowy, w wyniku których w przysz∏oÊci mog∏yby nastàpiç
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

19. UMOWY Z PODMIOTAMI POWIÑZANYMI DOTYCZÑCE
PRZENIESIENIA PRAW LUB ZOBOWIÑZA¡
Spó∏ka zawar∏a z podmiotami powiàzanymi trzy porozumienia majàce wp∏yw i zwiàzane z procesem restrukturyzacji Grupy
Kapita∏owej Emitenta. Na dzieƒ sporzàdzenia i aktualizacji Prospektu porozumienia zosta∏y wykonane i nie sà one istotne ani
znaczàce dla dzia∏alnoÊci Emitenta. Opis powy˝szych porozumieƒ zosta∏ przedstawiony poni˝ej.

19.1. POROZUMIENIE POMI¢DZY SPÓ¸KÑ A IMPEL SECURITY POLSKA SP. Z O.O.
Porozumienie w sprawie przeniesienia praw i obowiàzków z umów o Êwiadczenie us∏ug ochrony mienia na rzecz spó∏ki produktowej zawarte w dniu 6 grudnia 2000 r. pomi´dzy Spó∏kà a Impel Security Polska Sp. z o.o., spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta.
Przedmiotem porozumienia jest okreÊlenie zasad przeniesienia na Impel Security Polska Sp. z o.o. umów o Êwiadczenie us∏ug
ochrony mienia, których stronà jest Emitent.
Strony porozumienia ustali∏y, ˝e Impel S.A. przeka˝e na rzecz Impel Security Polska Sp. z.o.o. uprawnienia i obowiàzki z umów
o Êwiadczenie us∏ug ochrony mienia, pod warunkiem uzyskania akceptacji kontrahentów, a Impel Security Polska Sp. z. o.o.
zobowiàzuje si´ do ich przej´cia, z tym ˝e przej´cie obowiàzków dotyczy wy∏àcznie obowiàzków przysz∏ych i nie obejmuje
zobowiàzaƒ wynikajàcych z dotychczasowego wykonywania umów.
Przekazanie umów odb´dzie si´ w formie odr´bnych umów cesji wierzytelnoÊci oraz przej´cia d∏ugów z umów o Êwiadczenie
us∏ug ochrony mienia. Umowy cesji dotyczàce przeniesienia praw i obowiàzków nie b´dà dotyczyç wierzytelnoÊci wymagalnych
przez Impel S.A. z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug do dnia wejÊcia poszczególnych cesji. Z tytu∏u realizacji tego porozumienia Impel
Security Polska Sp. z o.o. uiÊci cen´ na rzecz Impel S.A. wg zasady, i˝ za ka˝dà przekazanà umow´ Impel S.A. otrzyma tytu∏em ceny
5% przychodu miesi´cznego netto z ka˝dej umowy, przy czym cena we wskazanej wysokoÊci nale˝y si´ za ka˝dy miesiàc jej
wykonywania przez Impel Security Polska, jednak˝e maksymalnie za okres dwunastu miesi´cy wykonywania odpowiedniej
umowy przez Impel Security Polska. Strony ustali∏y, ˝e po uzyskaniu zgody kontrahentów zawrà ostatecznà umow´ w oparciu
o faktycznie przeniesione kontrakty.
oraz
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umowa przeniesienia praw i przej´cia obowiàzków wynikajàcych z umów o Êwiadczenie us∏ug ochrony mienia zawarta w dniu
3 kwietnia 2001 r. pomi´dzy Spó∏kà a Impel Security Polska Sp. z o.o., spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta. Umowa w wykonaniu
porozumienia.
Umowa wymienia wszystkie kontrakty, z których prawa i obowiàzki zosta∏y przej´te przez Impel Security Polska Sp. z o.o., a strony potwierdzajà przeniesienie praw i obowiàzków ze wszystkich wymienionych kontraktów.
Wymienione porozumienie i umowa zosta∏y wykonane.

19.2. POROZUMIENIE W SPRAWIE KONSOLIDACJI US¸UG ˚YWIENIOWYCH W GRUPIE IMPEL
Porozumienie z dnia 1 wrzeÊnia 2001 r. pomi´dzy Spó∏kà, Impel Serwis Sp. z o.o., Impel Group ¸. Bojarski Sp. Komandytowa
(w tamtym czasie Impel Group B. Dzik Sp. Komandytowa) oraz Impel Group Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia by∏o przekazanie przez strony porozumienia na rzecz Impel Group Sp. z o.o. uprawnieƒ z umów o Êwiadczenie us∏ug ˝ywieniowych.
Porozumienie zawarto w celu skonsolidowania us∏ug cateringu w jednej spó∏ce Grupy Impel – w Impel Group Sp. z o.o.
Strony porozumienia zobowiàza∏y si´, ˝e przeka˝à uprawnienia i obowiàzki wynikajàce z umów o Êwiadczenie us∏ug
˝ywieniowych, pod warunkiem akceptacji kontrahentów, na rzecz Impel Group Sp. z o.o., z tym ˝e przej´cie obowiàzków
dotyczy wy∏àcznie obowiàzków przysz∏ych i nie obejmuje zobowiàzaƒ wynikajàcych z dotychczasowego wykonywania umów.
Przekazanie umów odb´dzie si´ w formie odr´bnych umów cesji wierzytelnoÊci oraz przej´cia d∏ugów z umów o Êwiadczenie
us∏ug lub w formie przystàpienia do d∏ugu w przypadku kontraktów zawartych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
W przypadku braku zgody kontrahenta na przekazanie tych umów na rzecz Impel Group Sp. z o.o. strony zlecà Impel Group
Sp. z o.o wykonywanie us∏ugi na zasadach okreÊlonych w oddzielnych umowach. Z tytu∏u cesji umów oraz przystàpienia do d∏ugu
Impel Group Sp. z o.o. zap∏aci ka˝dej stronie przekazujàcej umow´ cen´ odpowiednià do wartoÊci przekazanych umów na
podstawie wyceny i uzgodnionej w drodze póêniejszych negocjacji pomi´dzy stronami. Ceny oraz sposoby zap∏aty zostanà
okreÊlone po zakoƒczeniu procesu konsolidacji w oddzielnych umowach. Porozumienie zosta∏o wykonane.

19.3. POROZUMIENIE DOTYCZÑCE CESJI PRAW Z UMOWY AGENCYJNEJ Z POLKOMTEL S.A.
Zgodnie z porozumieniem Impel S.A. i Mega Com Sp. z o.o. postanowi∏y za zgodà Polkomtel S.A., ˝e wszelkie prawa i obowiàzki
Impel S.A. wynikajàce z umowy agencyjnej zawartej w dniu 1 paêdziernika 2000 roku (z póêniejszymi aneksami) zostajà przeniesione na Mega Com Sp. z o.o.
Porozumienie zawarto w zwiàzku z wydzieleniem z Impel S.A. us∏ug agencyjnych sprzeda˝y telefonii komórkowej na rzecz
Polkomtel S.A. do Mega Com Sp. z o.o. Cesji dokonano odp∏atnie na podstawie wyceny.
Porozumienie zosta∏o wykonane. Od dnia 1 lutego 2003 roku us∏ugi sprzeda˝y telefonów komórkowych sieci Plus GSM sà wykonywane w Grupie Impel jedynie przez spó∏k´ Mega Com Sp. z o.o.

20. DANE O OBLIGATARIUSZACH POSIADAJÑCYCH OBLIGACJE
ZAMIENNE NA AKCJE EMITENTA, KTÓRZY W WYNIKU ZAMIANY
OBLIGACJI NA AKCJE EMITENTA MOGÑ UZYSKAå CO NAJMNIEJ
5% OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
EMITENTA LUB AKCJI W JEGO KAPITALE ZAK¸ADOWYM
Na dzieƒ aktualizacji niniejszego Prospektu Spó∏ka nie wyemitowa∏a obligacji zamiennych na akcje Spó∏ki.
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