Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

ROZDZIA¸ V

DANE O DZIA¸ALNOÂCI EMITENTA
I JEGO GRUPY KAPITA¸OWEJ
1. WST¢P
Grupa Kapita∏owa Impel jest najwi´kszà w Polsce grupà spó∏ek us∏ugowych, specjalizuje si´ w outsourcingu us∏ug dla przedsi´biorstw, instytucji finansowych, s∏u˝by zdrowia i opieki spo∏ecznej oraz administracji publicznej. Emitent jest spó∏kà dominujàcà
w stosunku do spó∏ek wchodzàcych w sk∏ad Grupy Kapita∏owej Impel. Zakres dzia∏alnoÊci Emitenta, obok sprawowania nadzoru
w∏aÊcicielskiego nad spó∏kami zale˝nymi, obejmuje prowadzenie dzia∏alnoÊci operacyjnej w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych i wynajmu odzie˝y roboczej (rental), a tak˝e zarzàdzania nieruchomoÊciami i oczyszczania przemys∏owego. Impel S.A. sprawuje formalny nadzór nad wszystkimi spó∏kami nale˝àcymi do Grupy, poprzez rady nadzorcze spó∏ek lub zgromadzenia wspólników. Ponadto, Zarzàd Impel S.A. ma istotny wp∏yw na funkcjonowanie spó∏ek poprzez prac´ Dzia∏u Nadzoru W∏aÊcicielskiego
oraz Dzia∏u Controlingu. Do zadaƒ Emitenta nale˝y w szczególnoÊci podejmowanie decyzji strategicznych dotyczàcych rozwoju
Grupy Kapita∏owej Impel, decyzji inwestycyjnych, w tym decyzji dotyczàcych zaanga˝owania kapita∏owego w nowe przedsi´wzi´cia, nabywania i zbywania spó∏ek i udzia∏ów w spó∏kach. Emitent dostarcza równie˝ spó∏kom z Grupy Kapita∏owej rozwiàzania
w zakresie informatyki, decyduje o stosowanych rozwiàzaniach w zakresie polityki rachunkowoÊci i controlingu, koordynuje dzia∏ania marketingowe spó∏ek zale˝nych, jest równie˝ odpowiedzialny za koordynowanie polityki finansowej oraz organizacj´ finansowania dzia∏alnoÊci spó∏ek z Grupy Kapita∏owej Impel. Impel S.A. wspomaga równie˝ proces rekrutacji kadr dla potrzeb Grupy.
Dzia∏alnoÊç operacyjna Grupy Kapita∏owej Impel prowadzona jest przez Impel S.A. oraz spó∏ki od niego zale˝ne. Poniewa˝ zwiàzki Emitenta ze spó∏kami o znaczeniu strategicznym majà charakter trwa∏y oraz dodatkowo Emitent zarzàdza Grupà, zapewniajàc
efektywnà wspó∏prac´ poszczególnych spó∏ek – jednostek operacyjnych, niniejszy Rozdzia∏ traktuje Grup´ jako jeden podmiot.
Ponadto przy opisie dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Impel uwzgl´dniono fakt, ˝e Grupa Kapita∏owa prowadzi dzia∏alnoÊç w odr´bnych segmentach operacyjnych – us∏ug: (i) us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe, (ii) ochrona osób i mienia, (iii) catering, (iv) pozosta∏e us∏ugi. W obr´bie ka˝dego segmentu us∏ug w niniejszym Rozdziale opisano wy∏àcznie te spó∏ki, które prowadzà w danym segmencie znaczàcà dzia∏alnoÊç operacyjnà. Rozdzia∏ ten nie zawiera szczegó∏owych danych dotyczàcych spó∏ek, których dzia∏alnoÊç
nie odgrywa istotnej roli w dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Impel, tj. nast´pujàcych spó∏ek: Eltronik Security Sp. z o.o., AD Sekret
Sp. z o.o., Impel Cash Handling Sp. z o.o, Impel TOM M. Kapalski S.K., Medar Sp. z o.o., Mega Com Sp. z o.o., ACTA HR Sp.
z o.o., Impel Real Estate Sp. z o.o., Impel IT Sp. z o.o., Impel Serwis Sp. z o.o., Agencja Powiernicza Sp. z o.o., Tailor Sp. z o.o., Maxim Sp. z o.o. w upad∏oÊci, ZPO Gryfex S.A. w upad∏oÊci.
Ze wzgl´du na holdingowà struktur´ Grupy, najw∏aÊciwszà formà uj´cia dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej Impel sà jej skonsolidowane sprawozdania finansowe. Przedstawione w tym Rozdziale dane opracowano na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Emitenta za rok 2002 zawierajàcego dane porównywalne za lata 2000 i 2001. Sprawozdanie to by∏o badane przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Dane porównywalne zosta∏y sporzàdzone w rezultacie przekszta∏cenia celem
zapewnienia porównywalnoÊci danych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2000 i 2001. Sprawozdania te by∏y badane przez Arthur Andersen Sp. z o.o.
Dane liczbowe dotyczàce sprzeda˝y w Grupie Kapita∏owej Impel wyra˝ono w tysiàcach z∏otych, zgodnie z ich uj´ciem w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapita∏owej Emitenta.
Je˝eli nie wskazano innego êród∏a, wszystkie dane przedstawione w tym Rozdziale przygotowano na podstawie informacji otrzymanych od Emitenta i innych spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel.

1.1. DANE O GRUPIE KAPITA¸OWEJ IMPEL
Skonsolidowane przychody netto Grupy Impel ze sprzeda˝y produktów, towarów i materia∏ów wynosi∏y 406.417 tys. PLN w roku 2002 w porównaniu z 336.147 tys. PLN w 2001, co oznacza wzrost przychodów o blisko 21%. WartoÊç aktywów ogó∏em
Grupy Kapita∏owej Impel wg stanu na 31 grudnia 2002 wynosi∏a 235.075 tys. PLN, w porównaniu z 194.929 tys. PLN wg stanu na
31 grudnia 2001, co oznacza wzrost o 20,6%.
Dzi´ki dynamicznemu rozwojowi, spó∏ki o znaczeniu strategicznym Grupy Kapita∏owej Impel osiàgn´∏y wiodàcà pozycj´ na rynku
polskim. Ich rozwój odbywa∏ si´ w g∏ównej mierze poprzez rozwój organiczny.
Do istotnych spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel nale˝à:
– Impel S.A., spó∏ka Êwiadczàca g∏ównie us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe (w 2002 roku generujàca 39% ca∏oÊci przychodów).
Impel S.A. jest liderem tego rynku w Polsce, z udzia∏em wynoszàcym ponad 6%. Ponadto Impel S.A. Êwiadczy us∏ugi wynajmu
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odzie˝y roboczej (rental), zarzàdzania nieruchomoÊciami oraz oczyszczania przemys∏owego. Impel S.A. jest spó∏kà posiadajàcà
status zak∏adu pracy chronionej.
– Impel Security Polska Sp. z o.o. („Impel Security Polska”), spó∏ka Êwiadczàca us∏ugi ochrony, generujàce 40% przychodów
Grupy Impel. Impel Security Polska jest jednym z liderów rynku ochrony w Polsce. Spó∏ka posiada status zak∏adu pracy chronionej.
– Impel Group Sp. z o.o. („Impel Group”), spó∏ka Êwiadczàca us∏ugi cateringu (stanowiàce blisko 10% ca∏oÊci przychodów Grupy Kapita∏owej Impel w roku 2002).
Strategia Grupy Kapita∏owej Impel zak∏ada prowadzenie równoleg∏ych dzia∏aƒ w zakresie umacniania pozycji rynkowej, zwi´kszania sprawnoÊci organizacyjnej oraz poprawy ekonomicznych aspektów prowadzonej dzia∏alnoÊci. Na obecnym etapie rozwoju
Grupy do us∏ug podstawowych zaliczajà si´:
1) us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe – sprzàtanie wewnàtrz i na zewnàtrz budynków, us∏ugi specjalistyczne w zakresie zapewnienia czystoÊci dla odbiorców instytucjonalnych,
2) us∏ugi ochrony osób i mienia – zarówno ochrony fizycznej, jak technicznej, systemów alarmowych, telewizji przemys∏owej,
ochrony przeciwpo˝arowej oraz CIT (konwojowanie i obs∏uga gotówki),
3) catering – w tym catering kontraktowy oraz koncesyjny wraz z us∏ugà party serwis.
W oparciu o posiadany potencja∏ organizacyjny, geograficzny, handlowy i zasoby ludzkie – zakres dzia∏alnoÊci Grupy Kapita∏owej
Impel b´dzie stopniowo rozszerzany o nowe us∏ugi (produkty). Grupa Kapita∏owa Impel zamierza maksymalizowaç swojà wartoÊç
poprzez (1) akwizycje, (2) wprowadzanie nowych produktów, (3) doskonalenie produktów, (4) cross-selling1 produktów, (5) ekspansj´ zagranicznà, (6) restrukturyzacj´ portfela klientów.
Strategia post´powania odnoÊnie spó∏ek spoza dzia∏alnoÊci podstawowej zak∏ada stopniowà realizacj´ wartoÊci z inwestycji poprzez sprzeda˝, oddanie kontroli lub likwidacj´ prowadzonej dzia∏alnoÊci. Przep∏yw Êrodków pieni´˝nych ze strony podstawowych spó∏ek Grupy Kapita∏owej do podmiotów spoza core-businessu jest ograniczony do wysokoÊci koniecznej do doprowadzenia inwestycji do sprzeda˝y lub likwidacji.
Tabela 4. Struktura przychodów Grupy Kapita∏owej Impel wed∏ug poszczególnych rodzajów dzia∏alnoÊci w latach 2000-02.
Rodzaj dzia∏alnoÊci

2000

2001

2002

I pó∏rocze
2003

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
Ochrona
Catering
Pozosta∏e

98 164

40,99

128 731

38,30

156 823

38,59

84 618

38,14

106 546
8 714
26 086

44,48
3,64
10,89

150 767
18 898
37 751

44,85
5,62
11,23

162 648
40 104
46 842

40,02
9,87
11,53

85 894
23 800
27 570

38,71
10,73
12,42

Grupa Kapita∏owa Impel

239 510

100,0

336 147

100,0

406 417

100,0

221 822

100,0

èród∏o: Impel S.A.

Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
Grupa Kapita∏owa Impel prowadzi dzia∏alnoÊç w ramach us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych („UPC”) poprzez spó∏ki:
• Impel S.A., która jest jednoczeÊnie spó∏kà dominujàcà wobec innych spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel oraz Êwiadczy ponadto
us∏ugi rentalu, zarzàdzania nieruchomoÊciami i oczyszczania przemys∏owego.
• Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa.
Ochrona osób i mienia
Grupa Kapita∏owa Impel prowadzi dzia∏alnoÊç w ramach us∏ug ochrony poprzez nast´pujàce spó∏ki:
• Impel Security Polska Sp. z o.o.
• AD Sekret Sp. z o.o.
• Eltronik Security Sp. z o.o.
• Impel Cash Handling Sp. z o.o.
• Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa.
1

Sprzeda˝ ró˝nych produktów wielu spó∏ek Grupy Kapita∏owej tym samym klientom.
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Catering
Grupa Kapita∏owa Impel prowadzi dzia∏alnoÊç w ramach us∏ug cateringowych poprzez spó∏k´:
• Impel Group Sp. z o.o.
Pozosta∏e
Pozosta∏e us∏ugi Êwiadczone przez Grup´ Kapita∏owà Impel obejmujà:
• Rental, us∏uga dzier˝awy i konserwacji odzie˝y, Êwiadczona poprzez dwie spó∏ki:
– Impel S.A., która jest jednoczeÊnie spó∏kà dominujàcà wobec innych spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel oraz Êwiadczy us∏ugi
porzàdkowo-czystoÊciowe, zarzàdzania nieruchomoÊciami i oczyszczania przemys∏owego.
– Tailor Sp. z o.o., której zadaniem jest szycie odzie˝y b´dàcej przedmiotem rentalu.
• Outsourcing pracowników oferowany przez spó∏k´ Impel Serwis Sp. z o.o., której przedmiotem dzia∏alnoÊci jest wynajem
pracowników (poprzez podwykonawstwo) na rzecz pozosta∏ych spó∏ek Grupy Kapita∏owej Impel.
• Us∏ugi medyczne Êwiadczone sà przez firm´ Medar Sp. z o.o., która od 1998 roku Êwiadczy us∏ugi medyczne w oparciu o Centrum Medycyny i Rehabilitacji MEDAR we Wroc∏awiu, Prywatne Centra Medyczne PROMEDIS we Wroc∏awiu i Krakowie oraz
wspó∏prac´ z siecià placówek medycznych na terenie ca∏ej Polski.
• Sprzeda˝ akcesoriów oraz telefonów komórkowych nale˝y do podstawowej dzia∏alnoÊci Mega Com Sp. z o.o.
• Us∏ugi kadrowo-p∏acowe oferowane w ramach tzw. outsourcingu personalnego oferowane sà przez ACTA HR Sp. z o.o.
• Zarzàdzanie nieruchomoÊciami (zarzàdzanie, administrowanie i techniczna obs∏uga nieruchomoÊci) wykonywane poprzez
Impel S.A.
• Gospodarka odpadami wykonywana przez Etochem Sp. z o.o. – docelowo spó∏ka planuje Êwiadczenie us∏ugi naw´glania i odpopielania na rzecz Elektrociep∏owni Warszawskich S.A.

2. G¸ÓWNE PRODUKTY, TOWARY I US¸UGI
2.1. US¸UGI PORZÑDKOWO-CZYSTOÂCIOWE
2.1.1. Impel S.A.
Informacje ogólne
Bardzo istotnà cechà podstawowej us∏ugi sprzàtania wykonywanej na potrzeby firm i instytucji jest jej powtarzalnoÊç. Oznacza to
sta∏y przychód generowany przez raz sprzedanà us∏ug´. Specjalistyczne us∏ugi uzupe∏niajàce (np. akrylowanie, krystalizacja, prace
na wysokoÊciach z wykorzystaniem sprz´tu alpinistycznego, np. doczyszczanie fasad budynków) wykonywane sà zazwyczaj na indywidualne zlecenie Klienta lub (jak np. us∏uga mycia okien) cyklicznie wg planu za∏o˝onego w momencie dokonania sprzeda˝y
kontraktu na us∏ug´ podstawowà (np. raz na kwarta∏).
Ma to pierwszorz´dne znaczenie ze wzgl´du na mo˝liwoÊç przewidywania terminów i wartoÊci przychodów, a w konsekwencji
zatem planowania przep∏ywów pieni´˝nych.
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Tabela 5. Rodzaje us∏ug w ramach UPC
Produkt
us∏uga podstawowa

Opis
codzienne utrzymywanie czystoÊci,
wykonywane wed∏ug harmonogramów

Charakterystyka
• popyt na t´ us∏ug´ jest nierozerwalnie zwiàzany z funkcjonowaniem
wszelkiego rodzaju przedsi´biorstw i instytucji
• podstawowe us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe sà pobocznym
obszarem dzia∏alnoÊci Klienta, któremu nie chce on poÊwi´caç
uwagi (konieczne, choç nie stanowiàce meritum dzia∏alnoÊci)

us∏uga
specjalistyczna

us∏ugi wykonywane na zlecenia,
o charakterze jednorazowym lub cyklicznym

• grupa us∏ug o wy˝szym postrzeganym presti˝u
• popyt na nie powstaje w zwiàzku z koniecznoÊcià utrzymania
korzystnego wizerunku korporacyjnego Klienta (np. akrylowanie,
krystalizacja marmurów)

Polityka cenowa, rodzaje kontraktów
Us∏ugi z zakresu UPC Êwiadczone sà na ogó∏ na podstawie kilkuletnich kontraktów. Cena jest podawana jako miesi´czna wartoÊç
zrycza∏towana lub w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni podlegajàcej us∏udze. Cena kontraktu wyliczana jest przy zastosowaniu
norm technologicznych Impel, przy uwzgl´dnieniu oczekiwaƒ kontrahenta, po wizji lokalnej obiektu i analizie wymagaƒ sanitarnych.
Umowy podpisane na podstawie wygranych przetargów publicznych zawierane sà zazwyczaj na okres do trzech lat. W wyjàtkowych wypadkach, za zgodà Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych, umowy takie mogà byç podpisane na okres do dziesi´ciu lat.
Pozosta∏e umowy zawierane sà w wi´kszoÊci na czas nieokreÊlony.
Najwi´kszy udzia∏ w iloÊci zawieranych kontraktów majà umowy zawarte na okres trzech i wi´cej lat – blisko 74%.
Struktura i dynamika przychodów
Od 2000 roku przychody z tytu∏u us∏ugi sprzàtania regularnie wzrastajà, przy sta∏ej dynamice wzrostu wynoszàcej oko∏o 25%
rocznie.
Tabela 6. Przychody ze sprzeda˝y UPC Impel SA na tle Grupy
Przychody netto
ze sprzeda˝y produktów

UPC Êwiadczone przez Grup´
Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe – Impel S.A.
Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
– inne spó∏ki Grupy Impel
Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
– Grupy Impel
UPC w Impel SA
Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
– Impel S.A.
Inne us∏ugi, towary i materia∏y
– Impel S.A.
Impel S.A. – ogó∏em
Udzia∏ Impel S.A.
w sprzeda˝y Grupy
Sprzeda˝ ogó∏em – Impel S.A.
Sprzeda˝ ogó∏em – inne
spó∏ki Grupy Impel
Grupa Kapita∏owa Impel

2000*

2001

I pó∏rocze
2003

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

tys. PLN

udzia∏ %

98 163

99,9

124 456

96,7

152 903

97,5

82 512

97,51

1

0,1

4 275

3,3

3 920

2,5

2 106

2,49

98 164

100,0

128 731

100,0

156 823

100,0

84 618

100,0

98 163

42,7

124 456

74,0

152 903

77,9

82 512

73,74

131 513

57,3

43 816

26,0

43 308

22,1

29 377

26,26

229 676

100,0

168 272

100,0

196 211

100,0

111 889

100,0

229 676
9 834

95,9
4,1

168 272
167 875

50,1
49,9

196 211
210 206

48,3
51,7

111 889
109 993

50,43
49,57

239 510

100,0

336 147

100,0

406 417

100,0

221 882

100,0

èród∏o: Impel SA
* Przychody przed wydzieleniem produktów z Impel S.A. do spó∏ek zale˝nych
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Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzeda˝y jest wynikiem efektywnego pozyskiwania klientów, w szczególnoÊci z segmentu
lecznictwa i klientów sieciowych. Poni˝sza tabela przedstawia zestawienie liczby klientów w latach 2000-02 w rozbiciu na poszczególne segmenty.
Tabela 7. Przychody ze sprzeda˝y UPC przez Impel S.A. wraz z liczbà klientów w podziale na segmenty
Sprzeda˝ UPC
w tys. PLN

Sprzeda˝ UPC
(tys. PLN)
2000

Liczba
klientów

Sprzeda˝ UPC
(tys. PLN)
2001

Liczba
klientów

Sprzeda˝ UPC
(tys. PLN)
2002

Liczba
klientów

Sprzeda˝ UPC
(tys. PLN)
I pó∏rocze
2003

Liczba
klientów

Klienci sieciowi
Dynamika (%)
Lecznictwo
Dynamika (%)
Pozostali
Dynamika (%)

8 716
20 441
69 006
-

84
52
628
-

11 479
32%
39 348
92%
73 629
7%

143
70%
123
137%
704
12%

18 371
60%
57 406
46%
77 126
5%

183
28%
144
17%
781
11%

5 830
(68%)
25 670
(55%)
51 012
(34%)

195
7%
170
18%
902
15%

Sprzeda˝ UPC ogó∏em

98 163

(segmenty)

124 456

152 903

82 512

èród∏o: Impel S.A.
W strukturze przychodów wartoÊciowo dominujà nadal przychody generowane przez klientów z segmentu „Pozostali”, g∏ównie
reprezentujàcy bran˝´ „przemys∏”.
Rozpatrujàc natomiast dynamik´ przyrostu sprzeda˝y, widzimy, ˝e najszybciej wzrasta sprzeda˝ do segmentu „Klienci sieciowi”.
Trend ten nale˝y uznaç za bardzo korzystny, ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo transakcji z podmiotami z tego segmentu (g∏ównie
bran˝e: „Banki”, „Biurowce”, „Markety”, „Hotele”).2
Obserwujàc zmiany dynamiki przyrostu liczby klientów oraz wartoÊci przychodów uzyskiwanych w segmencie „Lecznictwo”
mo˝na stwierdziç, ˝e w roku 2002 podj´te zosta∏y dzia∏ania z zakresu restrukturyzacji portfela klientów, majàce na celu koncentracj´ na pozyskiwaniu du˝ych wartoÊciowo kontraktów.
W 2002 roku przychody z tytu∏u us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych stanowi∏y 39% ca∏oÊci przychodów ze sprzeda˝y w ca∏ej
Grupie Impel.
Rynki zbytu
Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe Êwiadczone przez Grup´ Kapita∏owà Impel, za poÊrednictwem Impel S.A., realizowane sà wy∏àcznie na rynku krajowym. Sprzeda˝ us∏ugi na zagraniczne rynki zbytu nie wyst´puje.
Struktura geograficzna
Us∏ugi UPC sà Êwiadczone przez Impel S.A. w 5 regionach, tworzonych przez 18 oddzia∏ów. Rozmieszczenie placówek obejmuje
swoim zasi´giem ca∏à Polsk´, umo˝liwiajàc obs∏ug´ sieciowych klientów.
Rysunek 2. Mapka oddzia∏ów firmowych Êwiadczàcych us∏ugi zwiàzane z UPC. èród∏o: Impel SA
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Struktura geograficzna sprzeda˝y UPC odzwierciedla lokalne uwarunkowania rynkowe (ch∏onnoÊç rynku, koniunktura) i organizacyjne (dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci oddzia∏u, nak∏ady inwestycyjne poniesione na rozwój struktury, zasoby itp.).
Regiony „m∏odsze” wykazujà mniejszà wartoÊç sprzeda˝y, gdy˝ nie majà jeszcze rozbudowanej bazy kontraktów powtarzalnych.
Rysunek 3. Przychody ze sprzeda˝y w podziale na oddzia∏y w 2002 roku. èród∏o: Impel S.A.
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WysokoÊç s∏upka odpowiada poziomowi sprzeda˝y w oddziale

Ró˝nice podzia∏u terytorialnego pomi´dzy rysunkami 2 i 3 wynikajà ze zmian organizacyjnych Impel S.A., które mia∏y miejsce na
poczàtku roku 2003. Rysunek nr 2 przedstawia obecny podzia∏ terytorialny, natomiast rysunek nr 3, zawierajàc dane z roku 2002,
ma poprzedni, odpowiadajàcy danym podzia∏ terytorialny.
Najbardziej rozbudowanà baz´ klientów, b´dàcych odbiorcami us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowej posiada Region Wroc∏aw (obejmujàcy obecnie swoim zasi´giem województwa: dolnoÊlàskie i opolskie). Dane dotyczàce liczby klientów w podziale na województwa zosta∏y zaprezentowane w tabeli poni˝ej.
Tabela 8. Liczba klientów oraz przychody w podziale na województwa – przychody UPC w Impel S.A.
Województwo

Liczba
klientów
2000

Przychody
2000
(w tys. PLN)

Liczba
klientów
2001

Przychody
2001
(w tys. PLN)

Liczba Przychody
klientów
2002
2002 (w tys. PLN)

DolnoÊlàskie
Lubuskie
Âlàskie
Ma∏opolskie
Opolskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Wielkopolskie
¸ódzkie
Âwi´tokrzyskie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Lubelskie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie

282
43
49
58
57
26
89
45
29
33
27
12
10
4
-

36 409
4 470
10 680
5 275
5 344
4 129
17 114
3 393
3 565
2 454
2 895
1 769
640
26
-

316
53
80
68
64
25
107
68
34
41
52
24
17
10
11
-

33 181
7 601
9 222
9 097
6 126
4 841
24 147
7 145
3 650
3 095
4 538
5 363
1 226
2 741
2 483
-

305
52
94
56
69
29
142
92
38
43
69
36
22
27
21
13

Suma

764

98 163

970

124 456

1 108

Liczba
klientów
I pó∏rocze
2003

Przychody
I pó∏rocze
2003
(w tys. PLN)

35 571
7 255
10 465
9 368
7 887
5 479
27 690
10 452
3 904
3 955
6 862
9 066
1 847
6 167
5 770
1 165

315
80
82
61
81
40
161
91
41
51
84
39
28
34
49
30

17 410
3 125
3 921
4 285
2 997
2 553
15 890
4 841
3 156
2 342
3 077
5 586
1 993
4 358
5 004
1 974

152 903

1 267

82 512

Analizujàc sumaryczne dane w tabeli za okres od 2000 roku a˝ do 2002 roku, stwierdziç mo˝na sukcesywny wzrost liczby klientów.
Towarzyszy mu wzrost przychodów ze Êwiadczonej us∏ugi, b´dàcy w cz´Êci tak˝e skutkiem indeksacji wartoÊci posiadanych umów.
Âredni roczny przychód na obs∏ugiwanego klienta w roku 2002 wynosi∏ 138,0 tys. z∏otych i by∏ o blisko 30% wy˝szy ni˝ w roku 2000.
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Uzale˝nienie od dostawców
Wspó∏praca Impel S.A. z wiodàcymi producentami sprz´tu i Êrodków czystoÊci zapewnia sta∏à zgodnoÊç z wszelkimi wymaganiami prawnymi (certyfikaty, dopuszczenia do u˝ytkowania itp.) oraz dost´p do najnowszych osiàgni´ç technologicznych i parametrów technicznych.
Lista producentów dostarczajàcych sprz´t i Êrodki niezb´dne do wykonywania us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych do Impel S.A.
obejmuje globalne firmy, takie jak: Werner&Mertz, Ecolab, Fimap, JohnsonDiversey, Taski, Primator Oy, Vermop, Vileda, Wetrok,
Merida, Splast, Hako i wiodàcych producentów polskich.
Impel S.A. od wielu lat bardzo powa˝nie podchodzi do kwestii logistyki w kontekÊcie zapewnienia dostaw sprz´tu i Êrodków w miejsce Êwiadczenia us∏ug. Stale doskonalona wspó∏praca z dystrybutorami: Henry Kruse Sp. z o.o. (produkty firm: Tana, Ecolab, Fimap,
JohnsonDiversey (Taski), Vermop, Vileda, Merida, Splast, Hako i wiodàcych producentów polskich), Anchor Spó∏ka Jawna (Vermop, Vileda, Ecolab i inne), Bonder SA (Primator Oy, Wetrok) i Merida Sp. z o.o. (Merida, Tana, Splast) gwarantuje sta∏e harmonogramy dostaw oraz niezb´dne dla terminowej realizacji us∏ugi poziomy zapasów magazynowych na terenie ca∏ego kraju.
Ka˝dy z produktów niezb´dnych do prawid∏owej realizacji za∏o˝eƒ technologicznych Impel S.A. w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych mo˝na pozyskaç z kilku êróde∏:
• bezpoÊrednio od producenta (rozwiàzanie stosowane w przypadku du˝ych jednorazowych zakupów)
• od wi´cej ni˝ jednego dystrybutora (rozwiàzanie stosowane w przypadku cz´stych, niewielkich wartoÊciowo dostaw).
Ponadto porównywalne co do zastosowania produkty ró˝nych firm nie wykazujà znaczàcych ró˝nic w poziomie jakoÊci, co umo˝liwia ich zamienne stosowanie w razie potrzeby.
Dzi´ki temu ryzyko uzale˝nienia Impel S.A. od dostawców w chwili obecnej nie istnieje, a prawdopodobieƒstwo radykalnej zmiany w tym obszarze w okresie najbli˝szych lat jest bardzo nik∏e.
Uzale˝nienie od odbiorców
Tabela 9. Przychody z UPC w Impel S.A. w podziale na g∏ównych klientów*
Przychody UPC
/Klienta (tys. PLN)

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

Przychód
roczny
(netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
roczny
(netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
roczny
(netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
(netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Klient A
Klient B
Klient C
Klient D
Klient E
Klient F
Klient G
Klient H
Klient I
Klient J

6 469
0
2 144
4 371
0
2 088
0
345
0
1 588

6,59%
0,00%
2,18%
4,45%
0,00%
2,13%
0,00%
0,35%
0,00%
1,62%

6 566
0
2 033
4 586
1 749
2 818
1 876
1 643
836
1 389

5,28%
0,00%
1,63%
3,68%
1,41%
2,26%
1,51%
1,32%
0,67%
1,12%

9 789
3 902
4 809
4 670
2 761
3 044
2 142
2 116
2 648
1 370

6,40%
2,55%
3,15%
3,05%
1,81%
1,99%
1,40%
1,38%
1,73%
0,90%

3 566
2 824
3 110
1 872
1 080
1 542
1 070
1 034
1 334
576

4,32%
3,42%
3,77%
2,27%
1,31%
1,87%
1,30%
1,25%
1,62%
0,70%

Razem

17 005

17,32%

23 496

18,88%

37 251

24,36%

18 008

21,82%

Przychody ogó∏em

98 163

124 456

152 903

82 512

* W ka˝dym z lat ta sama litera oznacza tego samego klienta. Nazwy podmiotów zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.

Impel S.A. posiada dobrze zdywersyfikowany portfel zamówieƒ. Na przestrzeni trzech ostatnich lat udzia∏ sprzeda˝y przypadajàcej na 10 g∏ównych klientów systematycznie wzrasta∏, co jest skutkiem celowej polityki sprzeda˝owej, ukierunkowanej na ugruntowanie pozycji Impel S.A. jako wiodàcego dostawcy us∏ug outsourcingowych w Polsce, poprzez pozyskiwanie i rozszerzanie wartoÊci kontraktów ze znaczàcymi podmiotami polskiej gospodarki.
Towarzyszàca realizacji tego kierunku polityki sprzeda˝y znaczna aktywnoÊç w pozyskiwaniu du˝ej iloÊci mniejszych wartoÊciowo
kontraktów gwarantuje utrzymanie bezpiecznej dla Emitenta struktury portfela Klientów.
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2.1.2. Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa
Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych oraz ochrony osób i mienia, koncentrujàc swojà dzia∏alnoÊç na terenie województwa lubuskiego. Spó∏ka zosta∏a opisana w pkt. 2.2.5. niniejszego Rozdzia∏u.

2.2. OCHRONA MIENIA
2.2.1. Impel Security Polska Sp. z o.o.
Informacje ogólne
Us∏ugi szeroko poj´tej ochrony sà, obok us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych, podstawowym êród∏em generowanych przez Grup´
Kapita∏owà Impel przychodów.
Grupa Kapita∏owa Impel dzieli us∏ug´ ochrony mienia na cztery g∏ówne grupy us∏ug:
• Fizycznà ochron´ mienia (FOM),
• Technicznà ochron´ mienia (TOM),
• Transport gotówki (CIT),
• Monitoring.
Fizyczna ochrona mienia stanowi g∏ówne êród∏o przychodów z us∏ug ochrony (ponad 90%). W ramach FOM Impel Êwiadczy równie˝ us∏ugi zabezpieczenia przeciwpo˝arowego, zw∏aszcza w du˝ych zak∏adach przemys∏owych.
Pozosta∏e us∏ugi Êwiadczone w ramach ochrony to monitoring, techniczna ochrona mienia, obejmujàca projektowanie, integracj´
systemów, monta˝ oraz konserwacj´ systemów alarmowych, telewizji przemys∏owej, kontroli dost´pu, wykrywania po˝arów.
W ramach us∏ug ochrony wykonywane jest równie˝ konwojowanie wartoÊci pieni´˝nych i przedmiotów wartoÊciowych.
Struktura i dynamika przychodów
WielkoÊç przychodów generowanych przez poszczególne rodzaje us∏ugi ochrony oraz ich procentowy udzia∏ w ca∏oÊci przychodów z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug ochrony przedstawia poni˝sza tabela:
Tabela 10. Przychody ze sprzeda˝y us∏ug ochrony w podziale na produkty (w tys. PLN)
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

FOM
101 346
Impel Security Polska
148
Pozosta∏e spó∏ki grupy
101 198
(w tym Impel S.A.)*
TOM
5 200
Impel Security Polska
Pozosta∏e spó∏ki grupy
5 200
(w tym Impel S.A.)*
Monitoring
Impel Security Polska
(zawarte w TOM)
Pozosta∏e spó∏ki grupy
CIT
Impel Security Polska
(zawarte w FOM)
Pozosta∏e spó∏ki grupy
(zawarte w FOM)
Ochrona ogó∏em, w tym
106 546
Impel Security Polska
148
Pozosta∏e spó∏ki grupy
106 398
(w tym Impel S.A.)*

95,12%
0,14%
94,98%

139 473
131 321
8 152

92,51%
87,10%
5,41%

149 009
144 648
4 361

91,61%
88,93%
2,68%

77 026
74 494
2 532

89,68%
86,73%
2,95%

4,88%

4 025
4 025

2,67%
2,67%

506
298
208

0,31%
0,18%
0,13%

1 224
1 164
60

1,43%
1,36%
0,07%

3 835
3 835

2,54%
2,54%

7 510
7 510

4,62%
4,62%

4 703
4 703

5,48%
5,48%

3 434
3 434

2,28%
2,28%

5 623
5 623

3,46%
3,46%

2 941
2 941

3,42%
3,42%

150 767
142 615
8 152

100,0%
94,59%
5,41%

162 648
158 079
4 569

100,0%
97,19%
2,81%

85 894
83 302
2 592

100,0%
96,98%
3,02%
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Wyszczególnienie

Udzia∏ ISP w sprzeda˝y Grupy
Sprzeda˝ ogó∏em – ISP
Sprzeda˝ ogó∏em – inne
spó∏ki Grupy Impel
(w tym Impel S.A.)*
Grupa Kapita∏owa Impel

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

tys. PLN

Udzia∏ w
sprzeda˝y
us∏ug
ochrony
ogó∏em

148
239 362

0,06%
99,94%

142 615
193 532

42,43%
57,57%

158 079
248 338

38,90%
61,10%

83 302
138 850

37,54%
62,46%

239 510

100,0%

336 147

100,0%

406 417

100,0%

221 882

100,0%

* Przychody przed wydzieleniem produktów z Impel S.A. do spó∏ek zale˝nych

Dok∏adne dane dotyczàce podzia∏u us∏ug ochrony na FOM, TOM, monitoring i CIT sà mo˝liwe do uzyskania dopiero, poczàwszy
od roku 2001 – gdy˝ do roku 2000 w∏àcznie Grupa Impel nie ujmowa∏a osobno us∏ugi transportu gotówki (ujmowano jà ∏àcznie
z us∏ugà fizycznej ochrony mienia) ani monitoringu (do 2000 r. ujmowany by∏ ∏àcznie z us∏ugami technicznej ochrony mienia).
Fizyczna ochrona mienia stanowi ponad 90% ca∏oÊci przychodów z tytu∏u us∏ug ochrony, udzia∏ pozosta∏ych form Êwiadczenia
us∏ug ochrony ogó∏em jest raczej stabilny i nie przekracza 5%.
Rynki zbytu
Âwiadczone przez Grup´ Kapita∏owà Impel us∏ugi ochrony Êwiadczone sà wy∏àcznie na rynku krajowym. Sprzeda˝ us∏ugi na zagraniczne rynki zbytu nie wyst´puje.
Struktura geograficzna
Us∏ugi ochrony mienia Êwiadczone sà przez Impel Security Polska w 5 regionach, tworzonych przez 19 oddzia∏ów i 9 jednostek terenowych, podmioty od niej zale˝ne oraz Impel TOM M. Kapalski.
Rysunek 4. Geograficzna struktura sprzeda˝y us∏ug ochrony w 2002 roku (wed∏ug oddzia∏ów). èród∏o: Impel S.A.
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WysokoÊç s∏upka odpowiada poziomowi sprzeda˝y w oddziale.
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Tabela 11. Liczba klientów oraz sprzeda˝ w podziale na województwa us∏ug ochrony FOM + CIT
Województwo

Liczba
klientów
2000

Przychody
2000
(w tys. PLN)

Liczba
klientów
2001

Przychody
2001
(w tys. PLN)

Liczba Przychody
klientów
2002
2002 (w tys. PLN)

DolnoÊlàskie
Lubuskie
Âlàskie
Ma∏opolskie
Opolskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Wielkopolskie
¸ódzkie
Âwi´tokrzyskie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Lubelskie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie

264
24
53
25
27
4
48
21
17
28
20
11
10
4
0
0

41 338
4 715
18 999
5 771
4 245
1 023
2 878
8 845
1 386
3 928
4 443
1 713
2 057
5
0
0

365
30
81
51
30
5
67
80
28
57
36
14
21
12
7
0

53 354
4 446
19 042
7 880
6 556
2 835
5 311
10 026
2 633
5 585
7 782
2 970
4 889
514
932
0

374
45
73
62
39
10
91
92
40
99
43
18
27
36
10
23

Suma

556

101 346

884

134 755

1 082

Liczba
klientów
I pó∏rocze
2003

Przychody
I pó∏rocze
2003
(w tys. PLN)

57 832
5 107
16 718
8 995
7 073
3 197
11 451
12 490
3 897
6 389
8 712
3 895
4 740
1 469
1 548
1 118

358
58
98
70
61
33
57
123
53
112
56
27
43
43
22
20

26 609
2 744
5 642
3 700
3 451
1 524
9 135
6 557
2 176
3 656
4 261
2 030
2 695
1 473
444
1 338

150 271

1 234

77 435

Najwi´ksze przychody ze sprzeda˝y firma Impel Security Polska generuje w województwie dolnoÊlàskim, Êlàskim oraz mazowieckim. W sumie sprzeda˝ w tych trzech województw stanowi∏a 56% ogólnej sumy przychodów ze sprzeda˝y w 2002 r.
Uzale˝nienie od dostawców
Pion ochrony zaopatrywany jest w:
mundury przez Impel S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu – 100%
samochody – Fiat Auto Poland – 80%, Opel Polska – 20%
broƒ – COLT Krotoszyn – 80%, CENZIN Warszawa – 20%
radiotelefony UNINET Warszawa – 90%
Z zestawienia powy˝ej wynika, i˝ firma doÊç mocno wspó∏pracuje tylko z kilkoma dostawcami i dla ka˝dego pionu sà to ró˝ne firmy. W uj´ciu ogólnym firma dysponuje zdywersyfikowanym portfelem dostawców, aczkolwiek w przypadku podzia∏u na piony
wyst´puje pewna koncentracja. Jednak jest to charakterystyczne dla tego typu us∏ug, gdzie dostawca musi oferowaç niezawodny
i wypróbowany produkt.
Uzale˝nienie od odbiorców
Portfel klientów firmy Impel Security Polska Sp. z o.o. jest mocno zdywersyfikowany, a sama ich liczba systematycznie roÊnie.
Us∏uga ochrony Êwiadczona jest du˝ej liczbie klientów, rozproszonych w ca∏ej Polsce.
WÊród najwi´kszych klientów dominujà banki, du˝e zak∏ady przemys∏owe i firmy posiadajàce placówki w wielu miejscach w Polsce. W 2002 r. dziesi´ciu najwi´kszych klientów osiàgn´∏o ∏àcznie oko∏o 42-proc. udzia∏ w sprzeda˝y.
Zestawienie najwi´kszych klientów pokazuje, i˝ Impel Security Polska ma silnie zdywersyfikowany portfel zamówieƒ. ˚aden z jej
klientów nie posiada∏ wi´cej ni˝ 12% udzia∏ów w sprzeda˝y w 2002 roku.
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Tabela 12. Sprzeda˝ us∏ug ochrony przez Impel Security Polska w podziale na g∏ównych klientów w tys. PLN*
Przychody ISP / Klienta (tys. PLN)

2001

2002

I pó∏rocze 2003

Przychód
roczny (netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
roczny (netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
roczny (netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Klient A
Klient B
Klient C
Klient D
Klient E
Klient F
Klient G
Klient H
Klient I
Klient J
Klient K
Klient L
Klient M

20 435
17 057
8 292
3 788
2 789
2 328
2 182
1 644
1 531
1 229

14,33%
11,96%
5,81%
2,66%
1,96%
1,63%
1,53%
1,15%
1,07%
0,86%

18 945
16 616
8 239
4 984
3 510
2 207
106
4 904
2 599
2 069
1 422

11,98%
10,51%
5,21%
3,15%
2,22%
1,40%
0,07%
3,10%
1,64%
1,31%
0,90%

8 559
7 703
1 411
2 282
1 399
1 212
789
850
6 992
4 147
764
726

10,27%
9,25%
1,69%
2,74%
1,68%
1,45%
0,95%
1,02%
8,39%
4,98%
0,92%
0,87%

Razem

61 277

42,97%

65 601

41,50%

36 834

44,22%

Przychody ogó∏em

142 615

158 079

83 302

* W ka˝dym z lat ta sama litera oznacza tego samego klienta. Nazwy podmiotów zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.

Us∏ugà o najwi´kszej koncentracji sprzeda˝y jest CIT ze wzgl´du na dostarczanie tej us∏ugi kilku relatywnie du˝ym klientom. Pozosta∏e us∏ugi charakteryzujà si´ du˝o mniejszym uzale˝nieniem od odbiorców us∏ugi.
Klienci ochrony wykazujà si´ stosunkowo du˝à lojalnoÊcià, wspó∏czynnik retencji dla us∏ugi ochrony mienia w ostatnim rocznym
okresie wyniós∏ oko∏o 94%. Dzia∏ania takie jak wyposa˝anie chronionych obiektów w systemy technicznej ochrony nie tylko
zwi´kszajà wartoÊç us∏ugi, ale zdecydowanie poprawiajà lojalnoÊç klientów.
W strukturze bran˝owej wÊród klientów ochrony dominuje przemys∏. Istotnà pozycj´ w portfelu klientów zajmuje równie˝ sektor
bankowy. Us∏uga ochrony dla klientów przemys∏owych oznacza tak˝e zapewnienie funkcji wydzielonych ze struktur przedsi´biorstwa, takich jak: obs∏uga portierni i wartowni, stra˝ przemys∏owa, zak∏adowa stra˝ po˝arna. Impel bierze czynny udzia∏ w restrukturyzacji przedsi´biorstw poprzez przej´cie, stopniowà popraw´ dzia∏ania przej´tych s∏u˝b i dalszy rozwój us∏ugi.
Wykres 1. Struktura bran˝owa klientów ochrony w 2002 roku (udzia∏ %)

Przemys∏
61%

inne
10%
Handel
6%
Biurowce
9%

Banki
14%

2.2.2. AD Sekret Sp. z o.o.
Spó∏ka dzia∏ajàca w bran˝y ochroniarskiej. Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie ochrony fizycznej, konwojowania wartoÊci pieni´˝nych oraz monitoringu, Êwiadczàc us∏ugi na rzecz klientów zewn´trznych, jak równie˝ podwykonawcze na rzecz Impel Security Polska Sp. z o.o.

2.2.3. Eltronik Security Sp. z o.o.
Podstawà dzia∏alnoÊci spó∏ki by∏ handel hurtowo-detaliczny urzàdzeniami do systemów alarmowych w∏amania i po˝aru oraz urzàdzeƒ do systemu telewizji przemys∏owej oraz sprzeda˝ i monta˝ samochodowych systemów alarmowych (autoalarmy) oraz akcesoriów samochodowych.
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W grudniu 2002 roku spó∏ka otrzyma∏a koncesj´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug ochrony osób i mienia w formie bezpoÊredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Rozwój spó∏ki zmierza w kierunku wykonawstwa zaawansowanych technologicznie du˝ych instalacji systemów technicznych, instalacji dla monitoringu, systemów kontroli dost´pu
oraz ich konserwacji (prowadzenia inwestycji i us∏ug w zakresie ochrony technicznej).

2.2.4. Impel Cash Handling Sp. z o.o.
Spó∏ka powo∏ana w celu realizowania zaawansowanej technologicznie us∏ugi z zakresu obs∏ugi gotówki polegajàcej na przej´ciu od
klienta kompleksowej obs∏ugi Êrodków pieni´˝nych w zakresie: liczenia, pakowania, kontroli ich jakoÊci i prawdziwoÊci, magazynowania banknotów i bilonu, generowania i przetwarzania danych dotyczàcych tych procesów oraz dostarczania ich w odpowiedni sposób i w okreÊlonym czasie.

2.2.5. Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa
Spó∏ka prowadzi dzia∏alnoÊç w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych oraz ochrony osób i mienia, koncentrujàc swojà dzia∏alnoÊç na terenie województwa lubuskiego.

2.3. CATERING
2.3.1. Impel Group Sp. z o.o.
Informacje ogólne
Catering zosta∏ wprowadzony do oferty Grupy Impel w roku 1999. Grupa Kapita∏owa Impel oferuje us∏ugi przede wszystkim z zakresu cateringu kontraktowego (wydawanie posi∏ków w szpitalach i domach opieki spo∏ecznej oraz prowadzenie sto∏ówek zak∏adowych). Firma prowadzi dzia∏alnoÊç poprzez kuchnie centralne obs∏ugujàce klientów w najbli˝szym otoczeniu (do 50 km).
Umo˝liwia to dostarczanie posi∏ków do klientów nieposiadajàcych w∏asnego zaplecza kuchennego. Obecnie Impel Group posiada
32 kuchnie na terenie ca∏ego kraju, co daje mo˝liwoÊç penetracji rynku w ca∏ej Polsce.
Informacje o podstawowych produktach, towarach i us∏ugach
Rynek us∏ug cateringowych mo˝na podzieliç na catering kontraktowy i catering koncesyjny. Obecnie Impel Group dzia∏a przede
wszystkim w cateringu kontraktowym. Dostarcza posi∏ki bezpoÊrednio do ˝ywionych (szpitale, oÊrodki opieki spo∏ecznej) oraz
prowadzi punkty wydawania posi∏ków (przedsi´biorstwa przemys∏owe, szko∏y). Dzia∏anie w oparciu o du˝e profesjonalne kuchnie pozwala wykorzystywaç efekt skali i skutecznie konkurowaç w wybranych przez firm´ segmentach.
Przeprowadzona w 1999 roku reforma otworzy∏a rynek us∏ug outsourcingowych dla placówek s∏u˝by zdrowia, w tym rynek cateringu szpitalnego. Pojawienie si´ mo˝liwoÊci na rynku by∏o bezpoÊrednim impulsem do rozwoju us∏ugi cateringu w Grupie Impel.
Rynek ten rozwija si´ dalej, us∏uga jest w szybkim tempie wydzielana ze szpitali, co daje ciàg∏à mo˝liwoÊç wzrostu. Równolegle
z rozwojem cateringu szpitalnego, dzi´ki zdobytym kompetencjom i doÊwiadczeniu, Grupa Impel rozwija produkt tak˝e w innych
sektorach rynku.
Pod wzgl´dem podzia∏u na segmenty najwi´cej kuchni znajduje si´ w szpitalnictwie. Ich liczba w I pó∏roczu 2003 roku wynios∏a 19,
czyli ponad dwukrotnie wi´cej ni˝ w 2000 roku. Z kolei w segmencie domów opieki spo∏ecznej w ostatnich trzech latach nie uleg∏a zmianie i utrzymuje si´ na poziomie dwóch. W przemyÊle liczba kuchni nieznacznie wzros∏a z dwóch w 2000 roku do oÊmiu
w 2003. Dok∏adniejsze dane przedstawia tabela poni˝ej.
Tabela 13. IloÊç kuchni w podziale na segmenty
IloÊç kuchni w podziale na segmenty
Szpitalny
DPS
Przemys∏
Inne
Razem

èród∏o: Impel S.A.
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2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

9
2
2
1

23
2
4
1

20
2
5
2

19
2
8
3

14

30

29

32
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Polityka cenowa, rodzaje kontraktów
Cena us∏ugi uzale˝niona jest od strategicznej oceny obiektu (mo˝liwoÊci wykorzystania go jako kuchni centralnej, szansy zdobycia
dalszych klientów w okolicy, odleg∏oÊci od najbli˝szej kuchni centralnej, aktualnego jej obcià˝enia, liczby zakontraktowanych ˝ywionych). Ceny zale˝à te˝ od segmentu rynkowego. Konkurencja oraz zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych tworzà
presj´ na cen´, która sta∏a si´ g∏ównym kryterium wyboru. W segmencie zak∏adów przemys∏owych i cateringu biurowego oprócz
ceny istotnym czynnikiem pozostaje jakoÊç posi∏ków. W tej cz´Êci rynku Impel Group oferuje cen´ na poziomie podobnym do zagranicznych operatorów.
W przypadku podzia∏u zawieranych kontraktów ze wzgl´du na d∏ugoÊç ich trwania, najwi´cej jest ich zawieranych na okres od
2 do 3 lat (co wynika z ustawy o zamówieniach publicznych) – 37% z ogólnej liczby kontraktów. Mniej jest kontraktów trwajàcych
wi´cej ni˝ 3 lata oraz do jednego roku, obydwie grupy stanowià blisko 25% ka˝da.
Struktura i dynamika przychodów
Poni˝sza tabela prezentuje rozwój sprzeda˝y us∏ug cateringowych na przestrzeni ostatnich trzech lat.
Wynika z niej, i˝ realizowane przychody ze sprzeda˝y z tej dzia∏alnoÊci systematycznie rosnà, potwierdza to wskaênik skumulowanej rocznej stopy wzrostu (wartoÊç roku 2002 podzielona przez wartoÊç roku 2000, podniesiona do pot´gi 1/2, minus1), który na
przestrzeni trzech ostatnich lat wyniós∏ 114%. Wskaênik ten przedstawia Êrednioroczne tempo wzrostu przychodów w latach
2000-02.
Tabela 14. Sprzeda˝ us∏ug cateringu od 2000 do 2002
Segment dzia∏alnoÊci

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

tys. PLN

tys.
posi∏ków

tys. PLN

tys.
posi∏ków

tys. PLN

tys.
posi∏ków

tys. PLN

tys.
posi∏ków

Catering, w tym:
Szpitale
DPS
Przemys∏owy
Inny

6 673
232
1 652
157

2 022
186
379
35

15 673
738
2 231
256

4 752
291
423
52

30 819
1 294
6 011
1 980

8 783
342
798
293

17 645
560
4 479
1 116

1 932
81
322
86

Ogó∏em

8 714

2 622

18 898

5 518

40 104

10 216

23 800

2 421

8 714

3,64%

18 898

5,62%

40 104

9,87%

23 800

10,73%

230 796

96,36%

317 249

94,38%

366 313

90,13%

198 082

89,27%

239 510

100,00%

336 147

100,00%

406 417

100,00%

221 882

100,00%

Udzia∏ Impel Group
w sprzeda˝y Grupy
Sprzeda˝ ogó∏em
– Impel Group
Sprzeda˝ ogó∏em
– inne spó∏ki
Grupy Impel
Grupa Kapita∏owa
Impel ogó∏em

W 2002 roku firma wygenerowa∏a sprzeda˝ w cateringu szpitalnym o wartoÊci 30,8 mln PLN, na drugiej pozycji pod wzgl´dem
przychodów znajduje si´ catering przemys∏owy o wartoÊci 6 mln PLN. Kolejnym segmentem w cateringu sà domy opieki spo∏ecznej, w których firma Impel sprzeda∏a w 2002 roku posi∏ki o wartoÊci blisko 1,3 mln PLN (tabela powy˝ej).
Rynki zbytu
Us∏ugi cateringu Êwiadczone sà wy∏àcznie na rynku krajowym. Sprzeda˝ us∏ugi na zagraniczne rynki zbytu nie wyst´puje.
Struktura geograficzna
Dzi´ki wykorzystaniu potencja∏u Grupy Impel we wzgl´dnie krótkim czasie us∏uga cateringu zyska∏a charakter ogólnokrajowy. Catering funkcjonuje poprzez dobrze rozwini´tà sieç 32 kuchni centralnych, rozmieszczonych na terenie ca∏ego kraju. Umo˝liwia to
dostarczanie ok. 10 milionów posi∏ków rocznie do kilkudziesi´ciu oÊrodków miejskich, jak równie˝ do klientów nieposiadajàcych
w∏asnego zaplecza kuchennego. Tak rozwini´ta struktura daje mo˝liwoÊç penetracji rynkowej w ca∏ej Polsce.
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Rysunek 5. Zasi´g Êwiadczenia us∏ugi cateringu Impel (rozmieszczenie kuchni centralnych). èród∏o: Impel S.A.
Jastrz´bia
Góra

Wejherowo

Szczecin
Drawsko
Pomorskie
Stargard Szczeciƒski

Kwidzyƒ
Grudziàdz
Toruƒ

Poznaƒ
Puszczykowo
Zielona Be∏cze
Góra

Ostrów
Wlkp.

Warszawa

Ko∏o

Ryki

Oborniki Âl.
Z∏otoryja

Koƒskie
Wroc∏aw
Kielce
Stalowa Wola
Mielec

Jastrz´bie Zdr.
Kraków
Bielsko Bia∏a

W 2002 roku sprzeda˝ oraz realizacja us∏ugi zorganizowana by∏a w pi´ciu makroregionach. Najwi´kszy udzia∏ w sprzeda˝y mia∏
region Êlàski (33%) oraz zachodniopomorski (32%). Od roku 2003 sprzeda˝ i realizacja us∏ugi odbywa si´ w trzech po∏àczonych
makroregionach.
W przypadku podzia∏u sprzeda˝y na poszczególne województwa dost´pne dane sà tylko za 2002 rok. Taka sytuacja wynika z faktu, i˝ do roku 2001 us∏uga cateringu Êwiadczona by∏a przez trzy podmioty w ramach Grupy Impel. Poni˝sze tabele przedstawiajà
przychody oraz liczb´ klientów przypadajàcych na poszczególne województwa.
Tabela 15. Liczba klientów oraz przychody w podziale na województwa w 2002

DolnoÊlàskie
Lubuskie
Âlàskie
Ma∏opolskie
Opolskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Wielkopolskie
¸ódzkie
Âwi´tokrzyskie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Lubelskie
Warmiƒsko-mazurskie
Razem

Liczba klientów

Przychody 2002
(w tys. PLN)

Liczba klientów Przychody I pó∏rocze
2003 (w tys. PLN)

10
13
15
4
5
7
17
11
0
15
1
7
1
4
1

3 978
3 256
3 730
2 825
1 437
1 082
4 672
8 486
0
4 250
504
4 828
326
656
74

7
11
16
4
1
6
13
13
0
5
4
7
3
4
1

2 069
980
2 152
1 849
242
1 170
2 982
3 826
0
2 059
1 208
3 376
960
801
126

111

40 104

95

23 800

èród∏o: Impel SA

Jak wynika z powy˝szego zestawienia, najwi´ksze przychody z tytu∏u cateringu by∏y generowane w 2002 roku w województwie
wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim, suma przychodów z tych trzech województw stanowi∏a oko∏o 45%
przychodów ogó∏em.
W us∏udze cateringu zauwa˝alna jest sezonowoÊç przychodów. Zwiàzane jest to ze Êwiadczeniem us∏ugi w segmencie zak∏adów
przemys∏owych i szkó∏. W pierwszym z wymienionych segmentów w okresie od listopada do marca cz´Êç firm jest zobligowana
do zapewniania swoim pracownikom posi∏ków profilaktycznych, co powoduje zwi´kszenie przychodów firm cateringowych. Ró˝nica w przychodach kszta∏tuje si´ na poziomie 20%-40% w zale˝noÊci od kontraktu. Natomiast w segmencie szkolnictwa obser-
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wuje si´ utrat´ przychodów w lipcu i sierpniu ze wzgl´du na wakacje. W okresie tym nie sà wydawane w szko∏ach ˝adne posi∏ki.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, ˝e podczas miesi´cy letnich firmy cateringowe nara˝one sà na sezonowà obni˝k´ przychodów.
Uzale˝nienie od dostawców
Firma posiada doÊç dobrze zdywersyfikowany portfel dostawców. W zakresie dostawców maszyn i urzàdzeƒ spó∏ka korzysta z kilku dostawców w ka˝dej grupie asortymentów. Dostawcami technologii dla produktu cateringu sà krajowi i zagraniczni producenci. Natomiast w zakresie dostaw artyku∏ów spo˝ywczych wyst´pujà dostawcy lokalni lub regionalni, co nie powoduje ryzyka uzale˝nienia od dostawców.
Uzale˝nienie od odbiorców
Ze wzgl´du na poczàtkowà faz´ dzia∏alnoÊci oraz przyj´tà strategi´ dzia∏ania koncentracji na du˝ych obiektach, wyst´puje pewna
koncentracja sprzeda˝y. Pi´ciu najwi´kszych klientów generuje oko∏o 30% sprzeda˝y. W miar´ pozyskiwania nowych kontraktów
koncentracja sprzeda˝y wed∏ug poszczególnych klientów b´dzie maleç.
Tabela 16. Przychody Impel Group Sp. z o.o. w podziale na g∏ównych klientów*
Przychody w Impel Group/
Klienta (tys. PLN)

Klient A
Klient B
Klient C
Klient D
Klient E
Klient F
Klient G
Klient H
Klient I
Klient J
Klient A
Klient B
Klient C
Razem
Przychody ogó∏em

2001

2002

Przychód
roczny (netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

2 135

11,30%

1 598
1 709

8,46%
9,04%

5 442

28,80%

18 898

I pó∏rocze 2003

Przychód
roczny (netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

Przychód
(netto)

Udzia∏ w
sprzeda˝y
spó∏ki

2 890
2 162
2 071
1 946
1 822
1 740
1 661
1 590
1 568
1 330
345
261
332

7,21%
5,39%
5,16%
4,85%
4,54%
4,34%
4,14%
3,96%
3,91%
3,32%
0,86%
0,65%
0,83%

1 360
1 033
984
868
913
786
844
644
549
153
1 079
797
690

5,71%
4,34%
4,13%
3,65%
3,84%
3,30%
3,55%
2,71%
2,31%
0,64%
4,53%
3,35%
2,90%

19 718

49,17%

10 700

44,96%

40 104

23 800

* W ka˝dym z lat ta sama litera oznacza tego samego klienta. Nazwy podmiotów zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.

Najwi´ksza dynamika przyrostu nowych klientów wystàpi∏a w ciàgu ostatnich trzech lat w segmencie szpitalnym oraz przemys∏owym. W roku 2000 w samym segmencie przemys∏owym by∏o obs∏ugiwanych tylko 5 klientów, jednak˝e w I pó∏roczu 2003 liczba
ta zwi´kszy∏a si´ do 26, natomiast ogólna liczba klientów wzros∏a z 24 w 2000 roku do 95 na koniec I pó∏rocza 2003, co daje
350-proc. wzrost w ciàgu ostatnich trzech lat.
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Tabela 17. Liczba klientów w cateringu w podziale na segmenty
Liczba klientów w podziale na segmenty

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

Szpitalny
Dynamika (%)
DPS
Dynamika (%)
Przemys∏
Dynamika (%)
Inne
Dynamika (%)

14
4
5
1
-

27
93%
5
25%
12
140%
4
300%

52
93%
5
0%
29
142%
25
525%

47
(10%)
7
40%
26
(10%)
15
(40%)

Razem

24

48

111

95

-

100%

131%

(14%)

Dynamika (%)

WejÊcie na rynek z us∏ugà cateringowà niesie za sobà du˝e koszty zwiàzane z pracami budowlano-adaptacyjnymi (koszt modernizacji kuchni to ok. 0,5-1 miliona z∏otych). W zwiàzku z tym dystrybucja prowadzona jest selektywnie. Badana jest kondycja finansowa przysz∏ego klienta, w celu zabezpieczenia si´ przed wczesnà rezygnacjà z us∏ugi lub niewyp∏acalnoÊcià kontrahenta. Firma
koncentruje si´ na wspó∏pracy z klientami, którzy posiadajà obiekty kuchenne w dobrym stanie technicznym i technologicznym
oraz ustabilizowanà sytuacj´ ekonomicznà. W efekcie tak prowadzonej polityki firma posiada 47 klientów w sektorze szpitalnym,
z których pierwsza piàtka generuje oko∏o 30% przychodów ze sprzeda˝y dla segmentu szpitalnictwo ogó∏em. W segmencie przemys∏u Impel posiada 26 klientów, z których pi´ciu g∏ównych us∏ugobiorców generuje 80% przychodów. Stosunkowo ma∏o klientów, bo tylko 7, posiada firma w segmencie DPS.

2.4. POZOSTA¸E US¸UGI
Impel oferuje ponadto us∏ugi rentalu, kadrowo-p∏acowe (pe∏na obs∏uga kadrowo-p∏acowa przedsi´biorstwa) i us∏ugi medyczne
(dwie przychodnie we Wroc∏awiu i jedna w Krakowie). W sk∏ad Grupy wchodzi tak˝e spó∏ka zajmujàca si´ szyciem odzie˝y oraz
sprzeda˝à telefonii GSM. Us∏ugi te nie sà traktowane jako core-business Grupy Impel. Ponadto w przypadku us∏ug kadrowo-p∏acowych wi´kszoÊç przychodów ze sprzeda˝y jest generowana przez sprzeda˝ wewnàtrz Grupy.
Tabela 18. Pozosta∏e us∏ugi – struktura przychodów ze sprzeda˝y w latach 2000-03
Rodzaj us∏ugi

2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

tys. PLN

Udzia∏ %

tys. PLN

Udzia∏ %

tys. PLN

Udzia∏ %

tys. PLN

Udzia∏ %

Us∏ugi pralnictwa
Us∏ugi rentalu
Us∏ugi kadrowo-p∏acowe
Us∏ugi medyczne
Szycie odzie˝y
Sprzeda˝ prowizyjna GSM
Przychody z core-businessu
Inne us∏ugi

2 164
9 651
3 998
213 424
10 723

0,90%
4,03%
1,67%
89,11%
4,29%

4 418
1 758
2 847
8 641
4 679
298 396
15 408

1,31%
0,52%
0,85%
2,57%
1,39%
88,77%
4,58%

1 415
3 918
287
4 080
7 051
8 875
359 575
21 216

0,35%
0,96%
0,07%
1,00%
1,73%
2,18%
88,47%
5,22%

932
2 928
194
2 352
2 931
5 532
194 312
12 701

0,42%
1,32%
0,09%
1,06%
1,32%
2,49%
87,57%
5,72%

Razem Grupa

239 510

100,00%

336 147

100,00%

406 417

100,00%

221 882

100,00%

èród∏o: Impel S.A.

2.4.1. Us∏ugi pralnictwa i rentalu
Rental jest to us∏uga polegajàca na wynajmowaniu podmiotom gospodarczym odzie˝y i bielizny poÊcielowej wraz z jej konserwacjà (praniem i naprawà) w okresie u˝ytkowania. Odzie˝ jest w∏asnoÊcià firmy Êwiadczàcej us∏ug´ rentalu, a firma korzystajàca z tej us∏ugi ponosi
zrycza∏towane, comiesi´czne koszty us∏ugi, wynikajàce z kosztów zakupu wynajmowanej bielizny i kosztów jej sta∏ej konserwacji.
W 2001 r. Emitent uzyska∏ przychody z tytu∏u sprzeda˝y pralnictwa na poziomie 4,4 mln PLN. Jednak w roku 2002, wskutek ograniczenia us∏ug pralnictwa, ca∏kowite przychody Emitenta w tym segmencie wynios∏y 1,4 mln PLN. By∏ to efekt przeprowadzenia
restrukturyzacji portfela zamówieƒ i usuni´cia z niego klientów nierzetelnych zalegajàcych z p∏atnoÊciami. W tym okresie
Impel S.A. pozyska∏ dla us∏ugi pralnictwa i rentalu kilku znaczàcych klientów: POL-MIEDZ TRANS, Drosed S.A., Pilkington Automotive Poland, PKN Orlen.
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2.4.2. Us∏ugi kadrowo-p∏acowe
Us∏ugi tego rodzaju oferuje firma ACTA HR Sp. z o.o, która specjalizuje si´ w tzw. outsourcingu personalnym. Firma obs∏uguje
∏àcznie ponad 20 tys. pracowników Grupy Impel oraz ok. 4 tys. pracowników klientów zewn´trznych. W 2002 r. firma wypracowa∏a przychody ze sprzeda˝y od klientów zewn´trznych na poziomie 287 tys. PLN.

2.4.3. Us∏ugi medyczne
Us∏ugi Êwiadczone sà w Grupie Impel od 1998 r., od 2001 r. realizowane przez podmiot zale˝ny Medar Sp. z o.o. W ramach swojej dzia∏alnoÊci firma zarzàdza w∏asnym Centrum Medycyny i Rehabilitacji MEDAR we Wroc∏awiu, Prywatnymi Centrami Medycznymi PROMEDIS we Wroc∏awiu i Krakowie, dwoma przychodniami przyzak∏adowymi klientów oraz wspó∏pracuje z siecià ponad
200 partnerskich placówek medycznych na terenie ca∏ej Polski. Firma posiada doÊwiadczenie zdobyte zarówno w sektorze publicznej, jak i prywatnej opieki zdrowotnej. Us∏ugi medyczne oferowane sà zarówno firmom, klientom indywidualnym, jak równie˝ niepublicznym zak∏adom opieki zdrowotnej. W 2002 r. blisko 35% ogó∏u przychodów zosta∏o wygenerowanych przez transakcje przeprowadzane wewnàtrz Grupy Kapita∏owej Impel.
Wykres 2. Przychody ze sprzeda˝y us∏ug medycznych za okres 2000-02 oraz za I pó∏rocze 2003 (w tys. PLN). èród∏o: Impel S.A.
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2.4.4. Sprzeda˝ akcesoriów i telefonów komórkowych
Us∏ugi Êwiadczone sà w Grupie Impel od 1998 r., od kwietnia 2003 r. realizowane sà wy∏àcznie przez MegaCom Sp. z o.o. Firma
obecnie kontynuuje dzia∏alnoÊç prowadzonà przez Emitenta od 1998 r. jako autoryzowany przedstawiciel PLUS GSM. MegaCom
to sieç sprzeda˝y, w sk∏ad której wchodzi 20 salonów sprzeda˝y znajdujàcych si´ na terenie m.in. Wroc∏awia, Wa∏brzycha, Jeleniej
Góry oraz Lubina.
Wykres 3. Przychody ze sprzeda˝y prowizyjnej GSM za okres 2000-02 oraz za I pó∏rocze 2003 (w tys. PLN). èród∏o: Impel S.A.
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Wzrost przychodów w 2002 r. wynika g∏ównie ze zmiany sposobu rozliczania zakupu i sprzeda˝y telefonów w ramach sieci Plus
GSM wprowadzonej przez operatora.

2.4.5. Szycie odzie˝y
Dzia∏alnoÊcià tà zajmuje si´ firma Tailor Sp. z o.o. Firma ma podpisane umowy licencyjne z wiodàcymi producentami tkanin nowej
generacji, tj. W. L. GORE & ASSOCIATES GmbH oraz MALDEN MILLS. Umowy te otwierajà dost´p do najwy˝szej jakoÊci tkanin:
GORE-TEX® i POLARTEC®. Ponadto zak∏ad specjalizuje si´ w szyciu odzie˝y z materia∏ów o wysokich parametrach, takich jak:
Windstopper®, Bretex® oraz tkanin technicznych: Keprotec®, Codura®, Kevlar®, Nomex®.
Znaczàca cz´Êç produkcji trafia do klientów zagranicznych. Firma wspó∏pracuje z uznanymi firmami, takimi jak Cinque, Esprit, Musto, Lahsen, dla których jest dostawcà produktów zarówno klasycznych, sportowych, jak i wyrobów myÊliwskich, w´dkarskich
i ˝eglarskich. W ramach oferty firma posiada kolekcj´ ubraƒ do us∏ugi rentalu, jak i na potrzeby wewn´trzne Grupy (mundury,
odzie˝ robocza dla sprzàtajàcych).
Wykres 4. Przychody ze sprzeda˝y szycia odzie˝y za okres 2000-02 oraz za I pó∏rocze 2003 (w tys. PLN). èród∏o: Impel S.A.
12 000

10 000

9 651
8 641

8 000
7 051
6 000

4 000
2 931

2 000

0
2000

2001

2002

I pó∏rocze 2003

3. OTOCZENIE, W JAKIM PROWADZI DZIA¸ALNOÂå GRUPA
KAPITA¸OWA EMITENTA
3.1. OTOCZENIE PRAWNE
3.1.1. Opis regulacji dotyczàcych Grupy Kapita∏owej Impel
Poj´cie zak∏adu pracy chronionej ustawodawstwo polskie wprowadzi∏o po raz pierwszy w 1991 roku. (Do tego czasu istnia∏y zak∏ady pracy chronionej tworzone na podstawie wewn´trznych przepisów Zwiàzku Spó∏dzielni Inwalidów, a nast´pnie na podstawie Zarzàdzenia Min. Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 19.04.1971 r. w sprawie rehabilitacji i zatrudnienia inwalidów w jednostkach
organizacyjnych spó∏dzielczoÊci inwalidzkiej (Dz.Urz. Min. PiPS Nr 10, poz. 49 z 1971 r.)
Impel s.j. uzyska∏a status ZPCh 22 kwietnia 1993 roku. Fakt posiadania statusu ZPCh ma bardzo powa˝ny wp∏yw na konkurencyjnoÊç firmy poprzez dodatkowe obcià˝enia i koszty i ich kompensat´. Obecnie status ZPCh posiada pi´ç spó∏ek Grupy:
Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o., AD Sekret Sp. z o.o., ACTA HR Sp. z o.o. oraz Impel TOM M. Kapalski Spó∏ka Komandytowa. Spó∏ki te osiàgajà ∏àczny przychód przekraczajàcy 85% przychodów Grupy Impel ogó∏em. Obecnie konkurencja Grupy
Impel, zw∏aszcza – spó∏dzielnie inwalidów – dzia∏ajàca w sektorze us∏ug posiada (w wi´kszoÊci) równie˝ status ZPCh.
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Przepisy regulujàce funkcjonowanie zak∏adów pracy chronionej zawarte sà g∏ównie w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku „O rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych” (tekst ujednolicony Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 79)
wraz z aktami wykonawczymi.
Ustawa okreÊla warunki niezb´dne do uzyskania i utrzymania statusu ZPCh:
a. utrzymanie wskaênika zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych na poziomie co najmniej 40% ogó∏u zatrudnionych, w tym co najmniej 10% ogó∏u zatrudnionych stanowià osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
b. zapewnienie odpowiedniego stanu obiektów i pomieszczeƒ u˝ytkowanych przez zak∏ad pracy, tak aby odpowiada∏y one przepisom i zasadom BHP oraz uwzgl´dnia∏y potrzeby osób niepe∏nosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych i ciàgów komunikacyjnych, a tak˝e spe∏nia∏y wymagania dost´pnoÊci do nich,
c. zapewnienie doraênej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i us∏ug rehabilitacyjnych,
d. utworzenie zak∏adowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych, prowadzenia jego ewidencji oraz prowadzenia wyodr´bnionego rachunku bankowego.
Pracodawca prowadzàcy ZPCh jest zobowiàzany do tworzenia Zak∏adowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych
(„ZFRON”) – stanowiàcego element pasywów. Fundusz ten powstaje:
– ze Êrodków uzyskanych ze zwolnieƒ z podatków od nieruchomoÊci, rolnego i leÊnego, podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
(zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià ZPCh), op∏at, z wyjàtkiem op∏aty skarbowej;
– kwot miesi´cznego dofinansowania wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych przekraczajàcych osiàgane wynagrodzenia pracowników (od 1.01.2004 r. – z przeznaczeniem na realizacj´ indywidualnych programów rehabilitacji);
– cz´Êci zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
– wp∏ywów z zapisów i darowizn;
– odsetek od Êrodków gromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji;
– Êrodków pochodzàcych ze sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych zakupionych ze Êrodków funduszu, w cz´Êci niezamortyzowanej.
10% funduszu pracodawca przekazuje na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych (PFRON).
Pozostajàce w ZPCh Êrodki funduszu mogà byç wykorzystywane tylko w okreÊlonym celu, m.in.: 75% na ogólne cele, tj.: na rehabilitacj´ zawodowà, spo∏ecznà i leczniczà, 15% na realizacj´ indywidualnych programów rehabilitacji oraz 10% na pomoc indywidualnà dla niepe∏nosprawnych pracowników.
Uprawnienia wynikajàce z posiadania statusu ZPCh, stanowiàce ekwiwalent za podwy˝szone koszty zatrudniania osób niepe∏nosprawnych i za realizacj´ obowiàzków wynikajàcych z zatrudnienia tych osób, to przede wszystkim:
a. zwrot podatku VAT wp∏aconego do urz´du skarbowego na ogólnych zasadach, do wysokoÊci limitu okreÊlanego jako iloczyn
liczby zatrudnionych w danej grupie niepe∏nosprawnych i limitu przypadajàcego na danà grup´ (limit liczony jako jednokrotnoÊç,
dwukrotnoÊç lub trzykrotnoÊç minimalnego wynagrodzenia w zale˝noÊci od stopnia niepe∏nosprawnoÊci – co daje od 760 do
2280 z∏otych miesi´cznie na osob´), (obowiàzuje do 31.12.2003 r.)
b. refinansowanie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników niepe∏nosprawnych uzyskiwane jest w cz´Êci z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych „PFRON” (ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i wypadkowe) oraz
w cz´Êci z bud˝etu paƒstwa (ubezpieczenie emerytalne i rentowe),
c. mo˝liwoÊç finansowania zakupu niektórych Êrodków trwa∏ych dla potrzeb osób niepe∏nosprawnych ze Êrodków ZFRON, czyli
zatrzymanych w przedsi´biorstwie naliczonych i nie odprowadzonych podatków,
d. mo˝liwoÊç uzyskania dofinansowania w wysokoÊci 50% oprocentowania zaciàgni´tych kredytów bankowych, pod warunkiem
ich wykorzystania na cele zwiàzane z rehabilitacjà zawodowà i spo∏ecznà osób niepe∏nosprawnych,
e. ulgi dla klientów w obowiàzkowych wp∏atach na PFRON do wysokoÊci cz´Êci wartoÊci wystawionej faktury (zale˝nej od udzia∏u wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych w ca∏oÊci przychodów z tytu∏u wykonywanych us∏ug),
f. refundacj´ kosztów do wysokoÊci 25-krotnego przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝de nowo utworzone stanowisko pracy lub
przystosowanie istniejàcych stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych oraz refundacj´ wynagrodzeƒ bezrobotnych niepe∏nosprawnych osób, dla których utworzono nowe stanowiska (obowiàzywa∏a do 31.12.2002 r.),
g. zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych w zwiàzku z koniecznoÊcià zmiany profilu produkcji,
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h. refundacj´ zwi´kszonych kosztów zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, u których stwierdzono chorob´ psychicznà, upoÊledzenie umys∏owe, epilepsj´ lub niewidomych w wysokoÊci 75% najni˝szego wynagrodzenia,
i. mo˝liwoÊç uzyskania jednorazowej po˝yczki w celu ochrony istniejàcych w zak∏adzie miejsc pracy osób niepe∏nosprawnych,
j. zwolnienie z podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (w wysokoÊci 50%), je˝eli czynnoÊç dokonana zostaje w bezpoÊrednim
zwiàzku z prowadzeniem zak∏adu pracy chronionej i podatku od nieruchomoÊci spe∏niajàcych wymogi ZPCh (w 100%).
W Grupie Impel dotacje wynikajàce z obowiàzków zwiàzanych ze statusem ZPCh to przede wszystkim zwrot ró˝nicy pomi´dzy
nale˝nym a naliczonym podatkiem VAT. Bioràc pod uwag´ wzgl´dnie niskà wartoÊç dodanà przypadajàcà na zatrudnionego, limity
zwrotu podatku VAT, okreÊlone powy˝ej, nie sà w pe∏ni wykorzystywane. WartoÊci przychodów zwiàzanych z poszczególnymi
uprawnieniami ZPCh uj´to w cz´Êci finansowej Prospektu.
Obcià˝enia zwiàzane z zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych obejmujà zarówno wydatki bezpoÊrednie (koszty ksi´gowe) oraz
powa˝ne koszty zwiàzane z mniejszà produktywnoÊcià pracy osób niepe∏nosprawnych, wynikajàcà zarówno z krótszego czasu
pracy, jak i obni˝onej wydajnoÊci pracy tych osób, koniecznoÊcià tworzenia dodatkowych stanowisk pracy, kosztami przystosowania obiektów i stanowisk pracy dla osób niepe∏nosprawnych. Pracodawca ponosi równie˝ koszty opieki medycznej, rehabilitacji,
dodatkowego urlopu, zwolnieƒ od pracy na okres pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, wi´kszej absencji chorobowej i innych
form pomocy indywidualnej. Pracodawca jest zobowiàzany zapewniç w∏aÊciwe warunki BHP (dotyczy: dostosowania pomieszczeƒ, stanowisk pracy, zaplecza sanitarno-higinicznego, likwidacji wszelkich barier architektonicznych) oraz doraênej i specjalistycznej opieki medycznej, a tak˝e dodatkowego nadzoru. Równie˝ organizacja administracji pracodawcy uwzgl´dniaç musi wymagania na∏o˝one na ZPCh obejmujàce m.in. sporzàdzanie stosownej dokumentacji i obs∏ugi administracyjnej pracowników
niepe∏nosprawnych oraz cz´stych kontroli s∏u˝b fiskalnych, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, urz´dów pracy i innych.

3.1.2. Tendencje zmian w regulacjach prawnych dotyczàcych zak∏adów pracy chronionej
Kwestia zak∏adów pracy chronionej oraz znaczàcej pomocy paƒstwa dla pracodawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne
staje si´ coraz cz´Êciej przedmiotem dyskusji. Dostosowanie prawa w Polsce do standardów europejskich wymaga nie tylko modyfikacji uregulowaƒ prawnych dotyczàcych ZPCh, ale tak˝e rozwiàzania problemu osób niepe∏nosprawnych i pomocy paƒstwa
dla nich.
Spó∏ka Impel S.A. oraz jej akcjonariusze, poprzez udzia∏ w organizacjach pracodawców (KPP – Konfederacja Pracodawców Prywatnych, POPON – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepe∏nosprawnych), Izbie Przemys∏owo-Handlowej oraz przez wystàpienia medialne, dzia∏ajà aktywnie na rzecz wprowadzania zmian w istniejàcych uregulowaniach prawnych, tak by zapewniç stabilny i oparty na rynkowych zasadach system pomocy paƒstwa dla pracodawców osób niepe∏nosprawnych. Pomoc ta, zgodnie ze
standardami Êwiatowymi, powinna opieraç si´ na zasadzie integracji niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie poprzez stworzenie im
mo˝liwoÊci pracy, rehabilitacji i rozwoju w otwartych, dzia∏ajàcych na rynkowych zasadach organizacjach. Celu tego nie da si´ uzyskaç bez zapewnienia systemu pomocy publicznej dla pracodawców tworzàcych miejsca pracy dla osób niepe∏nosprawnych.
W strategicznych planach finansowych Impel zak∏ada ograniczenie wartoÊci dotacji oraz ÊciÊlejsze powiàzanie wysokoÊci dotacji
z iloÊcià zatrudnionych osób niepe∏nosprawnych. Stopieƒ oraz tempo ograniczania poziomu dotacji nie sà jednak dziÊ znane.
Bioràc pod uwag´ skal´ zjawiska w Polsce i jego znaczenie w polityce spo∏eczno-gospodarczej paƒstwa, mo˝na za∏o˝yç, ˝e
ograniczenie dotacji nie powinno nastàpiç do wysokoÊci znacznie poni˝ej kosztów zwiàzanych z zatrudnieniem osób niepe∏nosprawnych.
Zmiana ustawy wprowadza od 1 stycznia 2004 roku mo˝liwoÊç korzystania z pomocy paƒstwa przez pracodawców zatrudniajàcych osoby niepe∏nosprawne, nie b´dàcych zak∏adami pracy chronionej. Stopieƒ mo˝liwoÊci wykorzystania ró˝nych form pomocy
zale˝y przede wszystkim od wielkoÊci zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w stosunku do ogó∏u zatrudnionych.
Od 1.01.2003 r. zmiana w zakresie refundacji kosztów tworzenia nowych stanowisk. Obecnie istnieje mo˝liwoÊç uzyskania wy∏àcznie dofinansowania do poniesionych kosztów dostosowania stanowiska pracy dla bezrobotnych osób niepe∏nosprawnych.
Od 1 stycznia 2004 roku pracodawca osiàgajàcy 6-proc. wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w przeliczeniu na pe∏ny wymiar zatrudnienia (w stosunku do co najmniej 25 zatrudnionych w ZPCh), nie b´dàcy zak∏adem pracy chronionej, b´dzie mia∏ prawo
do:
(i) 70% kwot miesi´cznego dofinansowania do wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych obowiàzujàcych w zak∏adach pracy chronionej,
(ii) finansowania ze Êrodków PFRON cz´Êci wynagrodzenia odpowiadajàcej nale˝nej sk∏adce od pracownika na ubezpieczenie
emerytalne oraz cz´Êci kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcej nale˝nej od pracodawcy sk∏adce na ubezpieczenie
emerytalne – w stosunku do osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci – a tak˝e cz´Êci
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadajàcej nale˝nej sk∏adce na ubezpieczenie wypadkowe w stosunku do osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
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(iii) refundacji kosztów szkoleƒ osób niepe∏nosprawnych,
(iv) ulgi we wp∏atach na PFRON dla klientów (pod warunkiem zachowania 10-proc. zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym), (v) zachowania wczeÊniej zgromadzonych Êrodków Zak∏adowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych. Opisane powy˝ej formy pomocy uzale˝nione sà od zachowania wskaênika zatrudnienia, przy czym
warunki zatrudnienia osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci muszà podlegaç opinii Paƒstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawc´ stanowiska do potrzeb osoby niepe∏nosprawnej.

3.1.3. Zmiany systemu dotowania ZPCh w 2003 i 2004 roku
Zgodnie z art. 14a Ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym do koƒca roku 2003 prowadzàcy zak∏ad pracy chronionej ma prawo do otrzymywania cz´Êciowego bàdê ca∏kowitego zwrotu wp∏aconej kwoty podatku od towarów i us∏ug.
Maksymalnà kwot´ zwrotu stanowi iloczyn liczby osób niepe∏nosprawnych zatrudnionych w zak∏adzie pracy chronionej w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy oraz najni˝szego wynagrodzenia pracowników. W przypadku zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do stopnia niepe∏nosprawnoÊci:
1. lekkiego – do wyliczeƒ przyjmuje si´ jednokrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia,
2. umiarkowanego – dwukrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia,
3. znacznego – trzykrotnoÊç najni˝szego wynagrodzenia.
Natomiast od 2004 roku, zgodnie ze zmianà wprowadzonà w nowelizacji z grudnia 2002 do Ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (art. 26a), pracodawcy zatrudniajàcy osoby niepe∏nosprawne b´dzie
przys∏ugiwa∏o miesi´czne dofinansowanie do wynagrodzeƒ pracowników niepe∏nosprawnych wyp∏acane raz na dwa miesiàce
w kwocie:
1. 130% najni˝szego wynagrodzenia – w przypadku osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
2. 110% najni˝szego wynagrodzenia – w przypadku osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci,
3. 50% najni˝szego wynagrodzenia – w przypadku osób niepe∏nosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
Miesi´czne dofinansowanie wyp∏acane b´dzie przez okres 1 roku w wysokoÊci proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika na zasadach okreÊlonych w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych. Po jego up∏ywie mo˝liwe jest wystàpienie o dalsze przed∏u˝enie dofinansowania na okresy roczne.
Wed∏ug szacunków Emitenta wielkoÊç miesi´cznych dotacji otrzymanych w roku 2004 nie b´dzie istotnie ni˝sza od Êredniej miesi´cznej kwoty otrzymywanej z tytu∏u zwrotu podatku VAT w roku 2003.

3.2. OTOCZENIE RYNKOWE
3.2.1. Us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe
Przeglàd rynku
Rynek UPC podzieliç mo˝na w zale˝noÊci od rodzaju obs∏ugiwanych klientów na trzy g∏ówne segmenty (segment dzieli Kontrahentów wg ich potrzeb w rozumieniu charakteru us∏ugi), wraz ze sk∏adajàcymi si´ na nie bran˝ami (które s∏u˝à ocenie atrakcyjnoÊci klientów w kontekÊcie koniunktury gospodarczej):
• Segment klientów sieciowych, do których zalicza si´:
– banki,
– markety,
– biurowce,
– hotele.
• Lecznictwo, w sk∏ad którego zalicza si´:
– szpitale,
– DPS-y.
• Pozostali, obejmujàcy bran˝e:
– przemys∏,
– mieszkalnictwo,
– administracja publiczna.
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Poszczególne us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe w ka˝dym z trzech wymienionych powy˝ej segmentów charakteryzujà si´ nieco
innym stopniem dojrza∏oÊci produktu. Us∏uga porzàdkowo-czystoÊciowa w segmencie Lecznictwo, po gwa∏townym wzroÊcie
w roku 2002, wesz∏a w faz´ dojrza∏oÊci wzrostowej. Równie˝ w fazie dojrza∏oÊci, ale ju˝ stabilnej, znajduje si´ segment Pozostali
– Êwiadczy o tym mniejsza dynamika sprzeda˝y w tym segmencie. Segment Kientów Sieciowych znajduje si´ w fazie wzrostu.
W segmencie tym mo˝na zaobserwowaç zwi´kszonà aktywnoÊç na rynku wtórnym, tzn. klienci, którzy wczeÊniej powierzali
realizacj´ us∏ugi w poszczególnych placówkach ró˝nym dostawcom, og∏aszajà nowe przetargi na obs∏ug´ ca∏ej sieci przez jeden
podmiot.
Potencja∏ rynku to teoretyczna wartoÊç rynku w sytuacji pe∏nego wydzielenia na zewnàtrz przez wszystkie zainteresowane
podmioty czynnoÊci zwiàzanych z utrzymaniem czystoÊci. Potencja∏ rynku UPC zosta∏ oszacowany trzema ró˝nymi metodami
przedstawionymi poni˝ej. Pierwsza z nich oparta jest na liczbie osób zatrudnionych w gospodarce, kolejna to oszacowanie wartoÊci poszczególnych sektorów, a ostatnia to wycena rynku w oparciu o wartoÊç PKB. Wszystkie metody oparte zosta∏y na danych
z 2001 r.
Liczba osób zatrudnionych w gospodarce
Liczba osób pracujàcych na koniec 2001 roku wynosi∏a 10 541 tys3. Od tej liczby nale˝y odjàç pracujàcych w indywidualnych
gospodarstwach rolniczych (160 tys4). W zwiàzku ze specyfikà us∏ugi wykonywanej w placówkach zdrowia nale˝y dodaç 1 303 tys.
osób5. W sumie daje to liczb´ 11 684 tys. osób. Na ka˝de 1000 osób zatrudnionych przypada 18 osób sprzàtajàcych (na podstawie
analizy kontraktów Impel). Korzystajàc z powy˝szej zale˝noÊci, otrzymano potrzebnà liczb´ osób sprzàtajàcych, która wynosi
210 321. Przy za∏o˝eniu, ˝e jeden pracownik sprzàtajàcy generuje Êrednio przychód w wysokoÊci 1650 z∏ miesi´cznie (na
podstawie analizy kontraktów Grupy Impel oraz otoczenia rynkowego), daje to wielkoÊç potencja∏u rynku w wysokoÊci oko∏o
4,2 mld z∏.
W oparciu o segmentacj´ klientów
Metoda ta opiera si´ na wyliczeniu potencja∏u dla ka˝dej z istotnych bran˝ klientów (metodami nie opartymi na liczbie zatrudnionych osób). Przy jej zastosowaniu otrzymano nast´pujàcy potencja∏ dla poszczególnych bran˝ klientów:
• Segment klientów sieciowych, do których zalicza si´:
– banki
152 mln PLN
– markety
106 mln PLN
– biurowce
58 mln PLN
– hotele
65 mln PLN
• Lecznictwo, w sk∏ad którego zalicza si´:
– szpitale
913 mln PLN
– DPS-y
131 mln PLN
• Pozostali, obejmujàcy bran˝e:
– przemys∏
– mieszkalnictwo
– administracja publiczna

1 056 mln PLN
344 mln PLN
928 mln PLN

Sumaryczna wartoÊç poszczególnych bran˝ wynosi 3 753 mln PLN. WartoÊç t´ nale˝y zwi´kszyç o 10%, które stanowià us∏ugi dodatkowe. Do otrzymanego wyniku nale˝y doliczyç koszt utrzymania terenów zewn´trznych, który kszta∏tuje si´ z regu∏y na poziomie 30% wartoÊci us∏ugi (na podstawie analizy kontraktów Impel). Otrzymany w ten sposób potencja∏ rynku UPC wynosi oko∏o
5,4 mld PLN.
W oparciu o porównanie do PKB
Potencja∏y rynków us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych w krajach Europy Zachodniej stanowià od 0,46% PKB w Niemczech do
0,87 PKB we Francji (0,83% w Wielkiej Brytanii). Przy za∏o˝eniu, ˝e w Polsce potencja∏ ten wynosi 0,8% PKB (zbli˝ony do potencja∏u Francji i Wielkiej Brytanii), stosujàc wielkoÊç PKB Polski w roku 2001 w wysokoÊci 749,3 mld PLN, potencja∏ rynku UPC wynosi 5,9 mld PLN.

3

èród∏o: GUS

4

èród∏o: GUS

5

W placówkach medycznych powierzchnia jest 2,5 razy cz´Êciej sprzàtana ni˝ w pozosta∏ych sektorach, dlatego dla zachowania proporcji nale˝y
liczb´ zatrudnionych w tym sektorze (869 tys. osób) pomno˝yç przez 2,5.
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Mo˝na z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa stwierdziç, ˝e potencja∏ rynku UPC w Polsce mieÊci si´ w przedziale od 4,2 mld PLN do
5,9 mln PLN, w zale˝noÊci od metody szacunku. Poni˝szy wykres prezentuje struktur´ potencja∏u tego rynku w rozbiciu na g∏ówne segmenty klientów.
Wykres 6. Struktura potencja∏u rynku UPC w Polsce (udzia∏ %) obliczonego w oparciu o poszczególne segmenty klientów. èród∏o: Impel S.A.
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W roku 2001 roczny przychód generowany przez firmy sprzàtajàce w Polsce wyniós∏ oko∏o 2 4807 mln PLN. W zale˝noÊci od
przyj´tej wartoÊci potencja∏u ca∏ego rynku jego nasycenie kszta∏tuje si´ na poziomie od 43% do 59%, podobnym do obserwowanego w krajach Unii Europejskiej, co Êwiadczy o relatywnej dojrza∏oÊci polskiego rynku us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych. Wg
badaƒ przeprowadzonych przez Pentor na zlecenie Impel w lutym 2003 roku, 53% badanych podmiotów deklarowa∏o korzystanie z us∏ug outsourcingowych w zakresie UPC.
Konkurencja
W Polsce dzia∏a ponad 10 0008 firm Êwiadczàcych us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe. Podobnie jak na rynkach europejskich niewielki odsetek firm zatrudnia powy˝ej 500 osób. Wi´kszoÊç firm to firmy „rodzinne”, dzia∏ajàce lokalnie, obs∏ugujàce jednego lub
kilku niedu˝ych klientów.
WÊród firm dzia∏ajàcych na polskim rynku us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych mo˝na wyró˝niç:
• spó∏dzielnie inwalidów – struktury stworzone w ramach poprzedniego systemu ze stosunkowo du˝à liczbà zatrudnionych, wysokim wspó∏czynnikiem zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych, niskimi standardami technologicznymi, niskà jakoÊcià i bardzo niskà cenà oferowanych us∏ug,
• ma∏e firmy prywatne do 25 pracowników, w wi´kszoÊci nie posiadajàce statusu Zak∏adu Pracy Chronionej (ZPCh) – o niewielkim zatrudnieniu, niskich standardach technologicznych, bez potencja∏u do zakupu maszyn, a zatem i bez mo˝liwoÊci obs∏ugi
wi´kszych kontraktów, oferujàce bardzo niskie ceny,
• Êrednie i du˝e firmy prywatne, w wi´kszoÊci posiadajàce status ZPCh, dynamicznie si´ rozwijajàce, nastawione na Êwiadome
podnoszenie jakoÊci us∏ug w odpowiedzi na oczekiwania klientów,
• firmy zagraniczne – nie posiadajàce statusu ZPCh, cz´sto zdobywajàce kontrakty u inwestorów zagranicznych dzi´ki kontaktom
zdobytym poza granicami Polski, posiadajàce know-how w zakresie sprzàtania trudnych technologicznie powierzchni i obiektów. Ich g∏ówne atuty to jakoÊç oraz du˝e mo˝liwoÊci kapita∏owe przy doÊç wysokiej cenie.

.
7

Polskie Stowarzyszenie CzystoÊci („PSC”, stowarzyszenie Êrodowiska producentów, dystrybutorów i us∏ugodawców przemys∏u czystoÊciowego,
z siedzibà w Bydgoszczy)

8

Polskie Stowarzyszenie CzystoÊci
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Wykres 8. Struktura rynku UPC w Polsce za rok 2001. èród∏o: Impel S.A.
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Poni˝ej podano pe∏ne nazwy podmiotów przedstawionych na wykresie:
Spó∏dzielnia ERA, Romwit Sp. z o.o., Higiena System Sp. z o.o., Aspen Sp. z o.o., Bresco Sp. z o.o., Polita Sp. z o.o., Alpimor
Sp. z o.o., Niro Sp. jawna, Po∏udnie Sp. z o.o., Karor Sp. jawna, Spó∏dzielnia Roka, Dozorbud Sp. z o.o., ISS Multiservice Sp. z o.o.
Rynek us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych charakteryzuje si´ du˝ym rozdrobnieniem. Przeci´tne zatrudnienie w firmie konkurencyjnej dla Emitenta to zaledwie kilka osób.

3.2.2. Ochrona
Przeglàd rynku
Na Êwiecie najwi´kszym i podstawowym produktem us∏ug ochrony jest ochrona fizyczna (guarding). Jednak produktami o zdecydowanie wi´kszej dynamice wzrostu sà te oparte na technologii – alarmy i monitoring.
Wykres 10. Rynek us∏ug ochrony na Êwiecie – (rok 2000, struktura produktowa %). èród∏o: szacunki Impel
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Z badaƒ przeprowadzonych przez Pentor w styczniu 2003 roku na grupie 500 firm wynika, ˝e wÊród polskich firm korzystajàcych
z us∏ug ochrony ponad 90% z nich korzysta z ochrony fizycznej. RównoczeÊnie firmy te korzystajà z innych us∏ug:
• 50% korzysta z monitoringu
• 41,8% firm ma zamontowany system alarmowy
• 35,1% korzysta z us∏ug konwojowania
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Wykres 12. Rynek us∏ug ochrony w Polsce – (struktura produktowa %) èród∏o: Pentor, stan na koniec stycznia 2003
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Potencja∏ rynku FOM
Badania rynków ochrony mienia prowadzone na Êwiecie wskazujà na silnà korelacj´ potencja∏u tego rynku i wielkoÊci PKB. Wg
szacunków Impel potencja∏ rynku ochrony to Êrednio jedna setna (1%) PKB. Przyjmujàc wartoÊç PKB Polski w roku 2001 w wysokoÊci 749,3 mld PLN9, potencja∏ rynku FOM wynosi oko∏o 7,4 mld PLN.
Drugà metodà szacowania potencja∏u rynku FOM jest metoda bazujàcà na liczbie zatrudnionych w gospodarce. W metodzie tej
przyj´to, i˝ na ka˝de 1000 zatrudnionych osób potencjalnie przypada 25 osób chroniàcych10. W oparciu o te za∏o˝enie przy 10 541
tys. osób pracujàcych w Polsce11, liczba osób pracujàcych w ochronie potencjalnie mo˝e wynieÊç 263 525. Je˝eli przyj´te zostanie
za∏o˝enie, i˝ pracownik ochrony generuje dla firmy przychód wielkoÊci 2000 PLN miesi´cznie (na podstawie analizy kontraktów
Grupy Impel oraz otoczenia rynkowego), wówczas ca∏y rynek FOM b´dzie generowa∏ roczny potencja∏ w wysokoÊci 6,3 mld PLN.
Wg szacunków Impel w roku 2001 rynek fizycznej ochrony mienia w Polsce by∏ wart oko∏o 4 mld PLN. Daje to nasycenie rynku
w wysokoÊci od 56% do 63% (w zale˝noÊci od wielkoÊci przyj´tego potencja∏u), co Êwiadczy o relatywnie wysokim stopniu dojrza∏oÊci tej us∏ugi, porównywalnym z poziomem obserwowanym w krajach Unii Europejskiej. Podane wielkoÊci znajdujà potwierdzenie w raporcie sporzàdzonym przez Pentor na zlecenie Impel w lutym 2003 r., w którym 63,3% badanych podmiotów stwierdzi∏o, ˝e korzysta z outsorcingu w zakresie ochrony.
Potencja∏ rynku TOM
Potencja∏ rynku jest trudny do oszacowania wprost z powodu braku informacji rynkowej nt. zainstalowanych systemów technicznej ochrony mienia. Jedynà rozsàdnà metodà, która mo˝e pos∏u˝yç do oceny potencja∏u tej domeny, jest metoda porównawcza
w stosunku do tendencji Êwiatowych.
Âwiatowy rynek klientów instytucjonalnych jest nasycony w oko∏o 80-90%, natomiast na rynku klienta indywidualnego nasycenie
jest rz´du zaledwie 20% w USA i 5% w Europie12. W zwiàzku z tym szacuje si´, ˝e znaczenie segmentu klientów indywidualnych
dla TOM na Êwiecie b´dzie ros∏o znacznie szybciej ni˝ znaczenie segmentu klienta instytucjonalnego.
Mo˝na przyjàç, ˝e w Polsce rynek klientów instytucjonalnych jest nasycony w oko∏o 70%13, natomiast rynek klientów indywidualnych w granicach 10-15% (wi´ksze nasycenie segmentu klienta indywidualnego w Polsce ni˝ w Europie Zachodniej spowodowane jest mniejszym potencja∏em rynku polskiego). Z powodu poziomu zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa znacznie odbiegajàcego od spo∏eczeƒstwa zachodniego wzrost rynku TOM w segmencie klientów indywidualnych b´dzie prawdopodobnie opóêniony w czasie,
mimo niskiej penetracji.
9

èród∏o: GUS

10

Na podstawie analizy kontraktów Impel

11

Na dzieƒ 31.12.2001, êród∏o GUS

12

Szacunek Impel

13

Szacunek Impel
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Potencja∏ rynku monitoringu
Brak informacji dotyczàcych liczby klientów instytucjonalnych i indywidualnych korzystajàcych z us∏ugi monitorowania systemów
z u˝yciem grupy interwencyjnej sprawia, ˝e potencja∏ rynku jest trudny do oszacowania.
Metodà, która mo˝e pos∏u˝yç przy ocenie przewidywanego tempa wzrostu, jest powiàzanie nasycenia i tempa wzrostu rynku monitoringu z nasyceniem i tempem wzrostu rynku TOM. W zwiàzku z tym szacuje si´, ˝e rynek monitoringu skierowanego do klienta indywidualnego b´dzie rós∏ znacznie szybciej ni˝ rynek klienta instytucjonalnego.
Potencja∏ rynku konwojowania gotówki („CIT”)
Podobnie jak w przypadku TOM oraz monitoringu potencja∏ rynku us∏ugi konwojowania jest trudny do oszacowania. Szacuje si´,
˝e rynek ten jest stosunkowo ma∏o nasycony, szczególnie w zakresie wysokomar˝owych us∏ug zwiàzanych z cash handling.
Zale˝nie od rodzaju obs∏ugiwanych klientów, ca∏oÊç rynku ochrony podzieliç mo˝na na sektory (klientów instytucjonalnych i klientów indywidualnych) oraz, wewnàtrz sektorów, na segmenty b´dàce dalszym uszczegó∏owieniem cech us∏ugobiorców. Poni˝sza
tabela przedstawia podzia∏ rynku wedle powy˝szych zasad, wraz ze wskazaniem segmentów, w których Impel Security Polska jest
silnie obecna.
Tabela 19. Podzia∏ rynku ochrony wed∏ug klientów us∏ugi
Sektor

Segment

segment klientów instytucjonalnych

przemys∏
centra handlowe, supermarkety,
banki
urz´dy, biurowce, sàdy, prokuratury, szkolnictwo, lecznictwo
osiedla mieszkaniowe, domki jednorodzinne
hurtownie, ma∏e firmy us∏ugowe i handlowe

segment klientów indywidualnych

ObecnoÊç Impel
Bardzo silna
Umiarkowana
Silna
Umiarkowana
Umiarkowana
Umiarkowana

Rynek us∏ug ochrony znajduje si´ w dojrza∏ej fazie rozwoju, przy czym najprostsza us∏uga z oferowanych na rynku – FOM – osiàgn´∏a ju˝ stabilnà faz´ dojrza∏oÊci, podczas gdy pozosta∏e domeny, cechujàce si´ wy˝szym nasyceniem Êrodkami technicznymi
i specjalistycznà wiedzà, znajdujà si´ jeszcze w fazie wzrostowej dojrza∏oÊci.
Konkurencja
Rynek us∏ug ochrony jest rynkiem bardzo rozproszonym. Wed∏ug danych MSWiA na koniec 2002 r. w Polsce dzia∏a∏o oko∏o 3600
firm posiadajàcych koncesj´ na prowadzenie dzia∏alnoÊci ochroniarskiej. Firmy te Êrednio zatrudniajà oko∏o 50 osób (z czego
prawdopodobnie niewielki procent na umow´ o prac´), a ich dzia∏alnoÊç ma z regu∏y charakter lokalny. Cztery najwi´ksze firmy
Êwiadczàce us∏ugi ochrony mienia (Impel Security Polska, Group 4 Falck, Solid Security Sp. z o.o. i Securitas Polska Sp. z o.o.) kontrolujà oko∏o 12% rynku, a jednostkowy udzia∏ pozosta∏ych podmiotów jest Êladowy.
Grupa Kapita∏owa Impel nale˝y do liderów rynku ochrony w Polsce, z udzia∏em wartoÊciowym na poziomie ok. 4%. Na rynku polskim obecni sà równie˝ Êwiatowi liderzy tej bran˝y. Sà to: firma Securitas oraz firma Group 4 Falck.
Dane dotyczàce struktury polskiego rynku ochrony mienia pochodzà z szacunków Impel. Znajdujà one potwierdzenie w raporcie
Pentora, sporzàdzonym na zamówienie Impel w lutym 2003 r. WÊród podmiotów korzystajàcych z us∏ug ochrony, obj´tych badaniem Pentora, 4,3% zadeklarowa∏o korzystanie z us∏ug Impel Security Polska, 3,7% z us∏ug Group 4 Falck Sp. z o.o., 3,4% Solid
Security Sp. z o.o., a 2,1% Securitas Polska Sp. z o.o.

3.2.3. Catering
Przeglàd rynku
Rynek us∏ug cateringowych mo˝na podzieliç na catering kontraktowy i catering koncesyjny. Najwi´kszymi segmentami caterignu
kontraktowego sà sektory szpitalnictwa, oÊrodków pomocy spo∏ecznej oraz firm przemys∏owych (sto∏ówki zak∏adowe). Te cz´Êci
rynku posiadajà najwi´kszy mo˝liwy do wykorzystania potencja∏. Pozosta∏e segmenty cateringu kontraktowego posiadajà jedynie
marginalny udzia∏, nie przekraczajàcy 10% rynku.
Rynek cateringu koncesyjnego obejmuje: segment biurowców i cz´Êç przedsi´biorstw przemys∏owych (bufety, bary, centra handlowe, dworce oraz restauracje z wolnà sprzeda˝à posi∏ków) oraz party serwis (obs∏uga cateringowa ró˝nego typu imprez okolicznoÊciowych, takich jak: bankiety, grille, pikniki, konferencje, koncerty).
Rynek cateringowy jest stosunkowo m∏ody, zw∏aszcza w takich segmentach jak np. catering szpitalny, który pojawi∏ si´ wraz z reformà s∏u˝by zdrowia. Patrzàc na statystyki wyliczone na podstawie Biuletynu Zamówieƒ Publicznych dotyczàcych og∏aszania
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przetargów na ˝ywienie w jednostkach s∏u˝by zdrowia, mo˝na stwierdziç, ˝e rynek us∏ug cateringowych w tym segmencie pozostaje obecnie na prze∏omie fazy wprowadzania i wzrostu.
Catering szpitalny
Catering w tej domenie obejmuje ˝ywienie w placówkach s∏u˝by zdrowia obejmujàce zarówno pacjentów, jak i pracowników
szpitali.
Ponad dwa lata reform s∏u˝by zdrowia pokaza∏y, ˝e szpitale, chcàc zachowaç rentownoÊç i konkurencyjnoÊç poziomu us∏ug, zosta∏y zmuszone do zmiany systemu zarzàdzania, a tym samym do korzystania z us∏ug wyspecjalizowanych firm. Rok 2001 pokaza∏, ˝e
ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci wydzielenia us∏ugi podmiotom zewn´trznym zwi´kszy∏a si´ znaczàco w porównaniu z rokiem 2000. Do
koƒca roku 2001 – 25% szpitali zdecydowa∏o si´ na og∏oszenie przetargu na wydzielenie us∏ug cateringowych, podczas gdy w roku 2000 wartoÊç ta osiàgn´∏a zaledwie poziom 2,5%. Wzrost ÊwiadomoÊci mo˝liwoÊci wydzielenia us∏ugi oraz niska penetracja
rynku pozwala na kreowanie rynku przez poda˝, czyli wychodzenie z ofertà do potencjalnego klienta oraz uÊwiadamianie mu korzyÊci wynikajàcych ze skorzystania z wydzielonej us∏ugi zbiorowego ˝ywienia.
S∏aba kondycja finansowa szpitali i nieregulowanie nale˝noÊci mogà negatywnie wp∏ynàç na p∏ynnoÊç finansowà podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi w segmencie cateringu szpitalnego.
Wykres 14. Struktura wydzielenia ˝ywienia w szpitalnictwie w roku 2002. èród∏o: Impel S.A.

uniewa˝nienie
17%

przetargi w trakcie
lub brak danych
o rozstrzygni´ciu
6%

brak próby
wydzielenia
59%

rozstrzygni´te
wydzielona
us∏uga
18%

Catering w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej
Sytuacja OPS-ów po roku 1998 uleg∏a zmianie. Wszelkie regulacje prawne dotyczàce dzia∏alnoÊci i finansowania zosta∏y okreÊlone
w ustawie o pomocy spo∏ecznej14. Poniewa˝ OPS-y czerpià cz´Êç Êrodków finansowych z prywatnych dochodów ich mieszkaƒców, ich sytuacja finansowa jest lepsza ni˝ szpitali, które mogà liczyç jedynie na Êrodki z bud˝etu paƒstwa. DoÊwiadczenie pokazuje, ˝e OPS-y sà bardzo dobrymi p∏atnikami.
Ustawa o pomocy spo∏ecznej dopuszcza tworzenie oÊrodków pomocy spo∏ecznej przez podmioty prywatne, które mogà staraç
si´ o dofinansowanie ze strony paƒstwa. Nale˝y wi´c przypuszczaç, ˝e w segmencie tym zacznie przybywaç prywatnych OPS-ów,
konkurujàcych mi´dzy sobà. W zwiàzku z tym zale˝eç im b´dzie na wysokiej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug ˝ywienia.
G∏ównym mankamentem tego sektora rynku jest stosunkowo ma∏a liczba ˝ywionych przypadajàcych na jednà placówk´ – oko∏o
50-100. Powoduje to zwi´kszenie kosztów Êwiadczenia us∏ugi, a wi´c i wy˝szà cen´. ÂwiadomoÊç osób zarzàdzajàcych o mo˝liwoÊci wydzielenia us∏ugi cateringu jest ciàgle niewielka. Do tej pory tylko nieliczne placówki zleci∏y ˝ywienie zewn´trznym firmom, wi´c potencja∏ tego segmentu pozostaje jeszcze niewykorzystany.
Obecnie catering szpitalny oraz przemys∏owy znajdujà si´ we wzrostowej fazie rozwoju. Z kolei catering w domach opieki spo∏ecznej jest w fazie wprowadzenia.
Catering przemys∏owy
Sektor przemys∏owy to rynek bardzo z∏o˝ony i wymagajàcy. Istnieje tu du˝a liczba jednostek, które nale˝à do ró˝nych bran˝ i dysponujà zró˝nicowanà kondycjà finansowà. Us∏uga w tym sektorze obejmuje ˝ywienie w sto∏ówkach pracowniczych, w których
podawane sà zarówno finansowane przez zak∏ady pracy posi∏ki profilaktyczne, do udost´pniania których zobowiàzany jest pracodawca w przypadku szczególnie ucià˝liwych warunków pracy, jak i ca∏e zestawy obiadowe. Jest tu te˝ miejsce dla tzw. wolnej
sprzeda˝y w formie barów, gdzie oferuje si´ wybór kilku daƒ, cz´sto o troch´ wy˝szej jakoÊci i cenie. W takich wypadkach ˝ywie-

14

Z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej, Dz.U. Nr 90
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nie musi charakteryzowaç si´ du˝à rotacjà daƒ, poniewa˝ ci sami klienci jadajà posi∏ki codziennie. JednoczeÊnie posi∏ki profilaktyczne muszà zawieraç odpowiednià kalorycznoÊç i sk∏ad od˝ywczy.
Potencja∏ cateringu
Tabela 20. Polski rynek cateringowy (2001)
Segment rynku

Potencja∏ dzienny [mln z∏]

Potencja∏ roczny [mln z∏]

Udzia∏ w ca∏oÊci rynku [%]

Szpitalnictwo
OÊrodki pomocy spo∏ecznej
Przemys∏owy
Szko∏y
Uzdrowiska

1,638
1,034
1,470
0,737
0,289

597,806
377,486
538,180
268,177
105,440

32
20
28
14
6

Ca∏y rynek cateringowy

5,168

1 887,089

100

Konkurencja
Rynek cateringu koncesyjnego charakteryzuje si´ du˝ym rozproszeniem konkurencji. ˚adnej z firm nie uda∏o si´ osiàgnàç znaczàcego udzia∏u w tym sektorze rynku. W sektorze tym dzia∏ajà przede wszystkim podmioty zatrudniajàce kilku pracowników i obs∏ugujàce najcz´Êciej tylko jednego klienta. Sektor cateringu kontraktowego jest silniej skonsolidowany. W sektorze tym równie˝
dzia∏ajà ma∏e firmy, jednak ponad 70% tego sektora jest kontrolowane przez trzy firmy.
Poni˝szy wykres przedstawia firmy posiadajàce najwi´ksze udzia∏y w wydzielonym rynku cateringu kontraktowego. Dane oszacowano na podstawie raportu o polskim rynku cateringu przygotowanego przez GIRA SIC.
Wykres 10. Udzia∏y w rynku cateringu kontraktowego w roku 2002. èród∏o: Impel S.A.
Inni
29%

SODEXHO
26%

IMPEL
22%

EUREST
23%

Dane dotyczàce udzia∏ów poszczególnych firm w segmencie szpitalnictwa uzyskano na podstawie analizy Biuletynu Zamówieƒ Publicznych. Wykres udzia∏ów najwa˝niejszych firm w tym segmencie przedstawia poni˝szy wykres.
Wykres 11. Udzia∏y w rynku cateringowym w segmencie szpitalnictwa w roku 2002. èród∏o: Impel S.A.
Inni
28%

Impel Group
28%

Niro
4%
Catering
System
4% Gastro-pol
Gastro Serwis
5%
6%

Dussman
7%

Bresco
6%

Catermed
6%

Awanta˝
6%

Poni˝ej podano pe∏ne nazwy podmiotów przedstawionych na wykresie
NIRO Spó∏ka jawna, Lubin Catering System Sp. z o.o., Skar˝ysko Kamienna Gastropol Group Sp. z o.o., Warszawa Gastro
Serwis Sp. z o.o., ¸ódê Bresco Consulting Sp. z o.o., Wroc∏aw Catermed Sp. z o.o., Kraków Awanta˝ Sp. z o.o., Ko∏obrzeg
P. DUSSMANN Sp. z o.o., Warszawa
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4. SEZONOWOÂå PRODUKCJI I RYNKÓW ZBYTU
Zjawisko sezonowoÊci jest widoczne jedynie w us∏ugach cateringowych Êwiadczonych przez Impel Group.
SezonowoÊç przychodów Impel Group zwiàzana jest ze Êwiadczeniem us∏ugi w segmencie zak∏adów przemys∏owych i szkó∏.
W pierwszym z wymienionych segmentów w okresie od listopada do marca cz´Êç firm jest zobligowana do zapewniania swoim
pracownikom posi∏ków profilaktycznych, co powoduje zwi´kszenie przychodów firm cateringowych. Ró˝nica w przychodach
kszta∏tuje si´ na poziomie 20-40% w zale˝noÊci od kontraktu. Natomiast w segmencie szkolnictwa obserwuje si´ utrat´ przychodów w lipcu i sierpniu ze wzgl´du na wakacje. W okresie tym nie sà wydawane w szko∏ach ˝adne posi∏ki. Z powy˝szych rozwa˝aƒ
wynika, ˝e podczas miesi´cy letnich firmy cateringowe nara˝one sà na sezonowà obni˝k´ przychodów. Szerzej rynki zbytu Impel
Group zota∏y opisane w pkt. 2.3.1. niniejszego Rozdzia∏u.

5. OPIS ZNACZÑCYCH UMÓW
5.1. EMITENT
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jest stronà 13 znaczàcych umów, w tym 3 polis ubezpieczeniowych.
Umowa nr DZP-2/03/2003 (1003724)
Data zawarcia umowy:
28.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Kompleksowe utrzymanie przez Impel S.A. czystoÊci w budynkach i na terenie dzia∏ki zamawiajàcego oraz us∏ugi transportu gospodarczego, utrzymanie zieleni na dzia∏ce Zamawiajàcego i w budynkach szpitalnych oraz organizacja bazy techniczno-sanitarnej.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa Êrednia miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 225.928 PLN. Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 8.133.364 PLN netto.
Impel S.A. zobowiàzany jest do przej´cia 153 pracowników oddzia∏ów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przechodzàcych w trybie art. 23 KP oraz zapewnienia im w okresie 12 miesi´cy otrzymywania dotychczasowego wynagrodzenia, jak równie˝ nagród jubileuszowych, opieki zdrowotnej, mo˝liwoÊci sp∏aty zaciàgni´tych u Zamawiajàcego po˝yczek, mo˝liwoÊci korzystania z funduszu socjalnego Impel S.A. oraz zachowania planu urlopowego.
Pi´ciokrotna kara umowna w ciàgu roku kalendarzowego mo˝e skutkowaç rozwiàzaniem umowy z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia. Zamawiajàcy ma prawo do odstàpienia od umowy w przypadku permanentnego niew∏aÊciwego wykonania us∏ugi przez Impel S.A., stwierdzonego stosownym protoko∏em podpisanym przez obie strony. OÊwiadczenie o odstàpieniu
powinno zostaç z∏o˝one z 30-dniowym wyprzedzeniem.
W razie wystàpienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie
mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy, zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie 1 miesiàca od powzi´cia
wiadomoÊci o powy˝szych okolicznoÊciach. W takim przypadku Impel S.A. mo˝e ˝àdaç jedynie wynagrodzenia nale˝nego mu z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy.
Kary umowne:
Zamawiajàcy ma prawo do potràcenia 5% miesi´cznej wartoÊci wykonanych przez Impel S.A. us∏ug w przypadku: (i) niezapewnienia przez Impel S.A. ca∏odobowego serwisu czystoÊciowo-porzàdkowego, (ii) dopuszczenia przez Impel S.A. do pracy pracownika bez stosownego przeszkolenia, (iii) nieprzedstawienia przez Impel S.A. planu szkoleƒ pracowników lub niezrealizowania terminowo szkoleƒ, (iv) braku stosownych badaƒ lekarskich przez pracowników Impel S.A., (v) braku lub nieprzedstawienia przez
Impel S.A. w terminie planów higieny, (vi) opóênienia lub nieudost´pnienia przez Impel S.A. faktur zakupu Êrodków dezynfekcyjnych i preparatów czystoÊciowych.
Zamawiajàcy ma prawo do potràcenia 10% miesi´cznej wartoÊci wykonanych przez Impel S.A. us∏ug w przypadku: (i) pisemnego
potwierdzenia braku wymaganego sprz´tu oraz adekwatnej jego iloÊci przez pracowników Impel S.A., (ii) w przypadku stwierdze-
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nia nieadekwatnej liczby personelu Impel S.A. w stosunku do nak∏adu pracy, (iii) w innych przypadkach ra˝àcego naruszenia postanowieƒ umowy przez Impel S.A.
Ka˝da ze stron zobowiàzana jest do zap∏aty drugiej stronie kary w wysokoÊci 10% wartoÊci umowy, je˝eli odstàpi od umowy
z przyczyn niezale˝nych od drugiej strony.
Je˝eli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zleceniodawca mo˝e dochodziç odszkodowania uzupe∏niajàcego zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego.
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Umowa zosta∏a zawarta na okres 3 lat, tj. od 01.07.2003 r. do 30.06.2006 r.
Kryteria uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1003664
Data zawarcia umowy:
21.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie jako „Zamawiajàcy”.
Przedmiot umowy:
Wykonanie przez Impel S.A. na rzecz Zamawiajàcego us∏ug w zakresie: (i) sprzàtania oraz dezynfekcji wskazanych w umowie pomieszczeƒ zamawiajàcego, (ii) transportu wewn´trznego, (iii) mycia szk∏a laboratoryjnego, (iv) dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej, (v) uczestniczenia w zabiegach operacyjnych jako pomoc zespo∏u operacyjnego oraz w ramach innych czynnoÊci pomocniczych.
Istotne postanowienia umowy:
Miesi´czna, rycza∏towa wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 217.269 PLN brutto. Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy wynosi
7.821.684 PLN.
Impel S.A. zobowiàzany jest przed∏o˝yç wszystkim by∏ym pracownikom szpitala, w liczbie 7 pracowników, zatrudnionym w firmie
dotychczas sprzàtajàcej, ofert´ pracy w Impel S.A. na rynkowych warunkach pracy i p∏acy.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ z zastrze˝eniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia. Zamawiajàcy mo˝e rozwiàzaç umow´ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowieƒ umowy przez Impel S.A.
Kary umowne:
Trzykrotne kolejne zakwestionowanie próby bakteriologicznej uwa˝a si´ za nienale˝yte wykonanie umowy i stanowi podstaw´ do
obcià˝enia Impel S.A. karà umownà w wysokoÊci 5% wartoÊci ca∏kowitego miesi´cznego wynagrodzenia z tytu∏u umowy.
Powtarzajàce si´ niedociàgni´cia w zakresie Êwiadczeƒ us∏ug, wp∏ywajàce bezpoÊrednio na czystoÊç, dezynfekcj´, transport oraz
czynnoÊci pomocnicze, uwa˝a si´ za nienale˝yte wykonanie umowy i stanowi podstaw´ do obcià˝enia Impel S.A. karà umownà
w wysokoÊci 5% wartoÊci ca∏kowitego miesi´cznego wynagrodzenia z tytu∏u umowy.
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Umowa zosta∏a zawarta na okres 3 lat, tj. od 01.06.2003 r. do 30.05.2006 r.
Kryteria uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Polisa nr 721/161/28/2003 ubezpieczenia od wszystkich ryzyk wraz z cedu∏à
Data zawarcia
21.05.2003 r.
Strony umowy:
Ubezpieczyciel – PZU S.A. z siedzibà w Warszawie.
Ubezpieczajàcy – Impel S.A.
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Przedmiot umowy:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Polisa obejmuje ubezpieczenie wszelkich szkód polegajàcych na przypadkowej, nag∏ej
i nieprzewidzianej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikajàcej z przyczyn niezale˝nych od Ubezpieczajàcego powsta∏ych w okresie ubezpieczenia i w miejscu ubezpieczenia z zastrze˝eniem okreÊlonych w umowie wy∏àczeƒ.
Istotne postanowienia umowy:
Okres ubezpieczenia: 01.04.2003 r. – 31.03.2004 r.
Ubezpieczeni: Spó∏ka oraz spó∏ki zale˝ne i podmioty Grupy Kapita∏owej Emitenta (15 podmiotów, w tym Impel Security Polska
oraz Impel Group).
Przedmiot ubezpieczenia stanowià: budynki, maszyn i urzàdzenia, Êrodki obrotowe, nak∏ady adaptacyjne; gotówka od rabunku
w lokalu oraz kradzie˝y z w∏amaniem, sprz´t elektroniczny stacjonarny, inny stacjonarny, sprz´t u kontrahenta, Êrodki obrotowe
u kontrahenta oraz mienie osób trzecich.
Ca∏kowita kwota ubezpieczenia – 66.808.477 PLN.
Sk∏adka ogó∏em za ubezpieczenie z uwzgl´dnieniem dodatków i za∏àczników 54.115 PLN.
Limity odpowiedzialnoÊci i franszyzy redukcyjne (franszyza redukcyjna stanowi udzia∏ w∏asny Ubezpieczajàcego i jest odejmowana
od kwoty ka˝dej pojedynczej szkody, wszystkie szkody, których wartoÊç nie przekroczy kwoty franszyzy redukcyjnej, nie sà obj´te ubezpieczeniem) w odniesieniu do ryzyka:
Ryzyko

Limit odpowiedzialnoÊci

Franszyza redukcyjna

Szkody spowodowane w wyniku
ognia, uderzenia pioruna, eksplozji,
upadku statku powietrznego,
uderzenia pojazdu làdowego
w ubezpieczony przedmiot

Zgodnie z za∏àcznikiem do umowy, który okreÊla szczegó∏owe limity
odpowiedzialnoÊci w rozbiciu na poszczególne oddzia∏y i lokalizacje ubezpieczonych
spó∏ek oraz 11 kategorii przedmiotów ubezpieczenia. Limity odpowiedzialnoÊci
na placówk´ sà ograniczone zg∏oszonymi wartoÊciami z uwzgl´dnieniem klauzul
dodatkowych, np. automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego mienia,
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, przeniesienia mienia.

1.500 PLN

Szkody spowodowane w wyniku
trz´sienia ziemi, huraganu, powodzi,
gradu, obsuni´cia si´ ziemi, lawiny,
wydostania si´ wody ze zbiorników
wodnych, i urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych

Zgodnie z za∏àcznikiem do umowy, który okreÊla szczegó∏owe limity
odpowiedzialnoÊci w rozbiciu na poszczególne oddzia∏y i lokalizacje ubezpieczonych
spó∏ek oraz 11 kategorii przedmiotów ubezpieczenia. Limity odpowiedzialnoÊci
na placówk´ sà ograniczone zg∏oszonymi wartoÊciami z uwzgl´dnieniem klauzul
dodatkowych, np. automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego mienia,
automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, przeniesienia mienia.

1.500 PLN

Kradzie˝ z w∏amaniem i rabunek

Limit odpowiedzialnoÊci na jednà szkod´ i wszystkie lokalizacje – 1.000.000 PLN

1.500 PLN

Wszystkie inne szkody

15% ∏àcznej sumy dla danej lokalizacji

1.500 PLN

Kary umowne:
W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem koƒcowego terminu okreÊlonego w cedule z przyczyn okreÊlonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przy dokonywaniu zwrotu sk∏adki Ubezpieczyciel potràca kwot´ 20% nale˝nej
sk∏adki. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, je˝eli Ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub zobowiàzany jest do wyp∏aty jakiegokolwiek odszkodowania.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres roku bez koniecznoÊci jej wypowiedzenia przed zakoƒczeniem okresu ubezpieczenia (klauzula okresu ubezpieczenia).
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
Ca∏kowita suma ubezpieczenia przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
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Umowa ubezpieczenia generalnego odpowiedzialnoÊci cywilnej PZU S.A. (a) nr 721/501/2/2003 (b)
nr 721/511/1/2003
Data zawarcia
20.12.2002 r., wraz z 5 aneksami (ostatni aneks nr 5 z dnia 31.12.2002 r.).
Strony umowy:
Ubezpieczyciel – PZU S.A. z siedzibà w Warszawie.
Ubezpieczajàcy – Impel S.A.
Przedmiot umowy:
OkreÊlenie zasad wspó∏pracy stron w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeƒ odpowiedzialnoÊci cywilnej spó∏ek z Grupy Kapita∏owej Impel S.A.
Istotne postanowienia umowy:
Okres ubezpieczenia: 01.01.2003 r. – 31.12.2003 r.
Ubezpieczeni: Spó∏ka oraz spó∏ki zale˝ne i podmioty Grupy Kapita∏owej Emitenta (14 podmiotów, w tym Impel Security Polska
oraz Impel Group).
Zakres ubezpieczenia – umowa gwarantuje ochron´ ubezpieczeniowà w granicach ustawowej odpowiedzialnoÊci ubezpieczonych
spó∏ek w zakresie: (i) prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i posiadania mienia oraz OC najemcy (OC Delikt), (ii) odpowiedzialnoÊci za szkod´ wynik∏à z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania (OC Kontrakt), (iii) odpowiedzialnoÊci cywilnej pracodawcy wobec pracowników z tytu∏u wypadków przy pracy (OC Pracodawca), (iv) odpowiedzialnoÊci cywilnej za produkt (OC Produkt).
¸àczny limit odpowiedzialnoÊci Ubezpieczyciela wynosi 1.000.000 USD na szkod´ i w rocznym okresie ubezpieczenia dla ubezpieczonych spó∏ek, odr´bnie dla ka˝dego zakresu ubezpieczenia. Umowa przewiduje dodatkowo odr´bny limit odpowiedzialnoÊci w wysokoÊci 1.000.000 USD na szkod´ i w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnoÊci za szkod´ wynik∏à
z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania zobowiàzania (OC Kontrakt) dla ka˝dej z nast´pujàcych spó∏ek: Emitent oraz Impel
Security.
OdpowiedzialnoÊç w zakresie OC Kontrakt zosta∏a dodatkowo rozszerzona o ra˝àce niedbalstwo pracowników Ubezpieczonych.
Strony ustali∏y ponadto podwy˝szony limit odpowiedzialnoÊci do kwoty 2.000.000 USD na szkod´ i w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie OC Kontrakt, z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania nast´pujàcych us∏ug: (i) ochrona obiektów
banków, (ii) konwojowanie transportów wartoÊci pieni´˝nych, (iii) przewóz wartoÊci pieni´˝nych. W szkodach przekraczajàcych
1.000.000 USD udzia∏ w∏asny wynosi 10%. Podwy˝szony limit dotyczy dzia∏alnoÊci Impel Security Polska.
W odniesieniu do dzia∏alnoÊci cateringowej – us∏ug ˝ywienia oraz us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych, ubezpieczeniem obj´te sà
równie˝ szkody wynik∏e z przenoszenia przez pracowników ubezpieczajàcego chorób zakaênych, z wy∏àczeniem szkód, o których
istnieniu ubezpieczajàcy (ubezpieczona spó∏ka) wiedzia∏ lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci móg∏ si´ dowiedzieç. Limit odpowiedzialnoÊci za wszystkie spó∏ki, na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i w tym zakresie wynosi 500.000
USD. Udzia∏ w∏asny w ka˝dej szkodzie – 10%.
Umowa przewiduje udzia∏ w∏asny ubezpieczonych spó∏ek (procentowo okreÊlona kwota, o którà zostanie pomniejszona ewentualna wyp∏ata odszkodowania) w ka˝dej szkodzie rzeczowej w wysokoÊci: (i) 5% ka˝dej szkody w zakresie OC Delikt i OC Kontrakt oraz (ii) 10% ka˝dej szkody w zakresie OC Produkt.
Ubezpieczeniem, po uprzednim pisemnym zg∏oszeniu do ubezpieczenia, mogà byç obj´te równie˝ inne spó∏ki zale˝ne lub nowo
utworzone w okresie obowiàzywania umowy oraz inne spó∏ki powiàzane kapita∏owo z udzia∏owcami Spó∏ki.
Umowa nie obejmuje ubezpieczeƒ ustawowo obowiàzkowych, które sà przedmiotem odr´bnych umów ubezpieczenia.
Umowa gwarantuje automatyczne odnowienie sumy gwarancyjnej do pe∏nego limitu z chwilà wyp∏aty odszkodowania, bez odr´bnego wniosku ubezpieczajàcego. Sk∏adka z tytu∏u odnowienia limitu naliczana b´dzie w takim wypadku w okresach pó∏rocznych.
Sk∏adka ogó∏em za ubezpieczenie w 2003 r. kalkulowana jest w % od obrotu ubezpieczonych spó∏ek. Umowa przewiduje franszyz´ integralnà w wysokoÊci: (i) 100 USD w zakresie OC Delikt i OC Produkt oraz (ii) 300 USD w zakresie OC Kontrakt.
Kary umowne:
W przypadku rozwiàzania umowy ubezpieczenia przed up∏ywem koƒcowego terminu okreÊlonego w umowie z przyczyn okreÊlonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przy dokonywaniu zwrotu sk∏adki Ubezpieczyciel potràca kwot´ 15% zainkasowa106
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nej sk∏adki. Zwrot sk∏adki nie przys∏uguje, je˝eli Ubezpieczyciel wyp∏aci∏ lub zobowiàzany jest do wyp∏aty jakiegokolwiek odszkodowania.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zosta∏a zawarta na okres 1 roku.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
Ca∏kowita suma ubezpieczenia przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Polisa nr 2361000121 ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej cz∏onków Zarzàdu i Rad Nadzorczych
Data zawarcia:
3 stycznia 2003 r.
Strony umowy:
Ubezpieczyciel – AIG Polskie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. z siedzibà w Warszawie.
Ubezpieczajàcy – IMPEL S.A.
Przedmiot umowy:
Ubezpieczenie od odpowiedzialnoÊci cywilnej cz∏onków zarzàdu i rad nadzorczych spó∏ki na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia od OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Cz∏onków Rady Nadzorczej i Cz∏onków Zarzàdu Spó∏ki z dnia 2 stycznia 1997 r.
Istotne postanowienia umowy:
Okres ubezpieczenia: od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Ubezpieczeni: cz∏onkowie Zarzàdu i Rady Nadzorczej oraz prokurenci Impel S.A. oraz podmiotów Grupy Kapita∏owej Emitenta
(15 podmiotów, w tym Impel Security Polska i Impel Group).
Ustalone zosta∏y wy∏àczenia w zakresie: (i) us∏ug zawodowych, (ii) okresów poprzednich przed datà 1 stycznia 2000 r., (iii) przypadku braku ochrony ubezpieczeniowej, (iv) przypadku zmiany definicji roszczenia.
Ustalony limit odpowiedzialnoÊci za jedno zdarzenie wynosi 7.673.600 PLN, dotyczy roszczeƒ wyrównanych przez Spó∏k´.
Umowa przewiduje udzia∏ w∏asny ubezpieczonych spó∏ek w wysokoÊci 95.922,50 PLN na ka˝de zdarzenie, dotyczy roszczeƒ wyrównanych przez spó∏k´.
Sk∏adka roczna wynosi 67.817 PLN.
Kary umowne:
Brak
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Brak
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
Ca∏kowita kwota ubezpieczenia przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr EO-2720/I/02 (1002964)
Data zawarcia umowy:
23.07.2002 r., zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 25.06.2003 r.)
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug kompleksowego sprzàtania obiektów Zamawiajàcego wraz z przyleg∏ymi placami oraz
obs∏uga wind w budynkach.
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Istotne postanowienia umowy:
Miesi´czne rycza∏towe wynagrodzenie za wykonanà us∏ug´ wynosi 274.593 PLN brutto. Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy
wynosi 9.885.348 PLN.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest przekazaç Impel S.A. pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu us∏ug b´dàcych przedmiotem umowy w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. Maksymalna liczba osób do przej´cia wynosi 163 osoby. W ciàgu co najmniej pierwszego roku realizacji umowy Impel S.A. zobowiàzany jest zapewniç wszystkim przej´tym pracownikom warunki p∏acowe na poziomie nie ni˝szym ni˝ ostatnio otrzymywane u Zamawiajàcego. Impel S.A. gwarantuje wszystkim przej´tym pracownikom
zatrudnienie przez okres co najmniej 3 lat, chyba ˝e koniecznoÊç wczeÊniejszego rozwiàzania umowy o prac´ wyniknie z przyczyn
le˝àcych po stronie pracownika.
Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy stanowi kwota 571.838 PLN wniesiona na rzecz Zamawiajàcego przez Impel S.A.
Kwota ta przeznaczona jest jako pokrycie roszczeƒ Zamawiajàcego na wypadek nienale˝ytego lub niezgodnego z umowà wykonania zamówienia przez Impel S.A. Zamawiajàcy mo˝e rozwiàzaç umow´ przed up∏ywem terminu, na który zosta∏a zawarta,
w przypadku nierzetelnego wykonywania us∏ug przez Impel S.A., zachowujàc 3-miesi´czny okres wypowiedzenia.
Kary umowne:
Zamawiajàcy ma prawo naliczania kar umownych w wysokoÊci: (i) 5% wartoÊci poczàtkowej umowy brutto w przypadku odstàpienia Impel S.A. od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajàcego; (ii) 0,1% miesi´cznej wartoÊci umowy brutto za
zw∏ok´ w usuni´ciu stwierdzonych przez Zamawiajàcego uchybieƒ w realizacji umowy. Impel S.A. ma prawo naliczania kar umownych w wysokoÊci 5% wartoÊci poczàtkowej umowy brutto w przypadku odstàpienia Zamawiajàcego od umowy z przyczyn niezawinionych przez Impel S.A. z zastrze˝eniem art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych, tj. odstàpienia od wykonania umowy
przez Zamawiajàcego w wyniku zajÊcia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zosta∏a zawarta na okres 3 lat, tj. od dnia 1 wrzeÊnia 2002 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç przedmiotu umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 17/2002 (1002917)
Data zawarcia umowy:
25.06.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Che∏mie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug utrzymania czystoÊci w pomieszczeniach oraz na terenie nale˝àcym do Zamawiajàcego oraz us∏ugi transportu wewn´trznego.
Istotne postanowienia umowy:
Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 9.345.092 PLN brutto. Miesi´czne wynagrodzenie za wykonanà us∏ug´ wynosi
259.585 PLN brutto.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest przekazaç Impel S.A. pracowników w liczbie 169 osób. Impel S.A. zobowiàzany jest przyjàç pracowników w trybie art. 231 KP oraz gwarantuje pakiet socjalny, tj. wynagrodzenie zasadnicze nie gorsze ni˝ dotychczasowe, dodatek za wys∏ug´ lat, nale˝ne nagrody jubileuszowe, dodatki funkcyjne. Impel S.A. zobowiàzuje si´ do przyj´cia pracowników na
okres dwóch lat. Nie dotyczy to rozwiàzania umowy o prac´ z przyczyn le˝àcych po stronie pracownika.
Impel S.A. odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez zatrudnionych pracowników, które powsta∏y w trakcie i w zakresie warunków umowy.
Zabezpieczenie wykonania umowy stanowi kwota 93.450 PLN, z∏o˝ona przez Impel S.A. na rzecz Zamawiajàcego. Zabezpieczenie przepada na rzecz Zamawiajàcego w przypadku naruszenia okreÊlonych warunków oraz zaistnienia zagro˝enia niewykonania
umowy z przyczyn le˝àcych po stronie Impel S.A. W razie wystàpienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie
umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na przewidzieç w chwili zawarcia umowy, Zamawiajàcy ma prawo odstàpiç od umowy w terminie 1 miesiàca od powzi´cia wiadomoÊci o powy˝szych okolicznoÊciach.
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Kary umowne:
W przypadku zakwestionowania przez zewn´trzne s∏u˝by sanitarne jakoÊci i stanu sanitarnego sprzàtanej powierzchni oraz jakoÊci us∏ug transportu wewn´trznego i na∏o˝enia na Zamawiajàcego kary finansowej, kara ta zostanie w ca∏oÊci potràcona z kwoty
miesi´cznego wynagrodzenia nale˝nego Impel S.A. Dwukrotnie zg∏oszona reklamacja, po której usterki nie zostanà usuni´te, stanowiç b´dzie podstaw´ do potràcenia kwoty w wysokoÊci 100% wartoÊci miesi´cznej zakwestionowanej us∏ugi sprzàtania i transportu wewn´trznego.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zosta∏a zawarta na okres 3 lat, tj. od 01.08.2002 r. do 31.07.2005 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1000458
Data zawarcia umowy:
16.02.2001 r., zmieniona 5 aneksami (ostatni aneks nr 5 z dnia 3.05.2003).
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Miasto Sto∏eczne Warszawa – Zak∏ad Bud˝etowy Miasta Sto∏ecznego Warszawa pod nazwà Metro Warszawskie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie kompleksowych us∏ug utrzymania czystoÊci na 14 stacjach Metra Warszawskiego wraz z obs∏ugà sanitariatów publicznych i s∏u˝bowych.
Istotne postanowienia umowy:
Miesi´czne wynagrodzenie za wykonanà us∏ug´ wynosi 317.424 PLN brutto. Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy wynosi
11.427.296 PLN brutto. Ceny us∏ug wykonanych po terminie od 01.01.2002 r. sà waloryzowane o wskaênik wzrostu cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych.
Impel S.A. odpowiada za prawid∏owe wykonanie us∏ugi, szkody powsta∏e w wyniku realizacji us∏ugi oraz nast´pstwa wynik∏e z prac
zleconych podwykonawcom. Zabezpieczanie nale˝ytego wykonania umowy stanowi kwota 448.470 PLN w postaci gwarancji
bankowej. Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie roszczeƒ Zamawiajàcego na wypadek nienale˝ytego wykonania zamówienia
przez Impel S.A.
Zamawiajàcy zastrzega prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia w drugim i dalszych latach realizacji umowy w przypadku nieposiadania wystarczajàcej iloÊci Êrodków finansowych. W takich przypadkach Impel S.A. mo˝e ˝àdaç jedynie wynagrodzenia nale˝nego z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy. Zamawiajàcy zastrzega sobie prawo, w przypadku naruszenia przez Impel
S.A. warunków umowy, do rzeczowego i finansowego ograniczenia us∏ugi w trybie natychmiastowym.
Zamawiajàcy mo˝e wypowiedzieç umow´ z 3-miesi´cznym terminem wypowiedzenia w przypadku zaistnienia enumeratywnie
wymienionych zdarzeƒ charakterystycznych dla tego typu umów.
Kary umowne:
Kara umowna za odstàpienie od umowy z przyczyn niezale˝nych od drugiej strony wynosi 10% wartoÊci ca∏oÊci zamówienia z wy∏àczeniem zaistnienia okolicznoÊci wymienionych w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych, tj. przypadku odstàpienia od wykonania umowy przez Zamawiajàcego w wyniku zajÊcia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y
w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidzieç w chwili zawarcia umowy.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zawarta na okres 3 lat, tj. od dnia 24 marca 2001 r. do 23.03.2004 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
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Umowa nr 460/2001 (1002501)
Data zawarcia umowy:
03.12.2001 r., zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 obowiàzuje od dnia 01.06.2002 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Zak∏ady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” („Zamawiajàcy”)
z siedzibà w Polkowicach.
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel S.A. kompleksowych us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych oraz prania i regeneracji odzie˝y na rzecz Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
Miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 324.834 PLN brutto. Ca∏kowita wartoÊç przedmiotu umowy w okresie 5 lat
wynosi 19.490.040 PLN brutto.
Impel S.A. zobowiàzuje si´ przejàç od firmy Drozbud Sp. z o.o. 60 by∏ych pracowników O/ZG Polkowice-Sieroszowice i gwarantuje im uzgodnione warunki finansowe zatrudnienia, tj. w momencie przejmowania wynagrodzenie brutto w wysokoÊci wskazanej
w za∏àczniku do umowy (okreÊlone imiennie dla ka˝dego z przejmowanych pracowników).
Umowa zosta∏a zawarta na czas nieokreÊlony.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia ˝adnych skutków finansowych, w przypadku ra˝àcych uchybieƒ wykonawcy.
Jako gwarancj´ prawid∏owej realizacji umowy wykonawca sk∏ada zleceniobiorcy gwarancj´ bankowà wystawionà przez Kredyt
Bank S.A. II Oddzia∏ we Wroc∏awiu na kwot´ 300.000 PLN. Gwarancja obowiàzuje od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca
2002 r.
Kary umowne:
Kara pieni´˝na w wysokoÊci 200 PLN za ka˝dy przypadek nienale˝ycie wykonanej us∏ugi.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Brak.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1002703
Data zawarcia umowy:
09.04.2002 r. Umowa zmieniona 4 aneksami (ostatni aneks nr 4 z dnia 28.02.2003 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Elektrociep∏ownie Warszawskie S.A. w Warszawie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel S.A. us∏ug utrzymania czystoÊci we wszystkich obiektach Zamawiajàcego, zarzàdzanie pracownikami Zak∏adu Us∏ug Ogólnych Zamawiajàcego oraz Êwiadczenie us∏ug dodatkowych na rzecz Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
Miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy za wykonanie us∏ug standardowych wynosi 560.876 PLN brutto. Szacunkowa wartoÊç
umowy wynosi 33.652.560 PLN.
Impel S.A. zobowiàzany jest przejàç okreÊlonych pracowników Zamawiajàcego zatrudnionych w Zak∏adzie Us∏ug Ogólnych w Biurze Administracji Gospodarczej wykonujàcych prace pomocnicze na rzecz Zamawiajàcego. Pracownikom tym gwarantuje si´ zatrudnienie przez Impel S.A. w okreÊlonym w umowie terminie, chyba ˝e nastàpi jedno ze zdarzeƒ wymienionych enumeratywnie
w umowie, które jest okolicznoÊcià wy∏àczajàcà gwarancj´ zatrudnienia. W okreÊlonym w umowie terminie pracownikom gwa-
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rantuje si´ uzgodnione miesi´czne wynagrodzenie, premi´, wys∏ug´ lat oraz dodatek za prac´ w warunkach szkodliwych dla zdrowia. W przypadku naruszenia tych postanowieƒ umowy Impel S.A. wyp∏aci pracownikowi odszkodowanie. W przypadku rozwiàzania umowy z pracownikiem przez wykonawc´ w ciàgu 60 miesi´cy po up∏ywie okresu gwarancji zatrudnienia pracownikowi
przys∏uguje 6-miesi´czna odprawa.
Obie strony mogà rozwiàzaç umow´ bez okresu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych zdarzeƒ
charakterystycznych dla tego typu umów handlowych.
Kary umowne:
Impel S.A. zap∏aci Zamawiajàcemu kar´ umownà w wysokoÊci kwoty okreÊlonej na ostatniej miesi´cznej fakturze p∏atnej za Êwiadczone us∏ugi w przypadku wystàpienia okolicznoÊci uprawniajàcych Zamawiajàcego do rozwiàzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku niedotrzymania przez Impel S.A. którejkolwiek z gwarancji dotyczàcych przej´cia pracowników
Zamawiajàcego, wynikajàcych z umów o prac´ z przej´tymi pracownikami, wykonawca zap∏aci ka˝dorazowo kar´ umownà
w wysokoÊci wartoÊci kosztów zwiàzanych z roszczeniami dotychczasowego pracownika. Impel S.A. zap∏aci kar´ umownà
w przypadku, gdy nie zawrze w umowie o prac´ z dotychczasowymi pracownikami Zamawiajàcego któregokolwiek z postanowieƒ opisanych w umowie, dotyczàcych dotychczasowych pracowników Zamawiajàcego.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa jest zawarta na okres od dnia 09.04.2002 r. do 30.04.2007 r. z zastrze˝eniem, ˝e wykonawca rozpocznie Êwiadczenie
us∏ug utrzymania czystoÊci z dniem 01.05.2002 r. W przypadku gdy w terminie 21 dni od podpisania umowy mniej ni˝ 70% pracowników zatrudnionych w Zak∏adzie Us∏ug Ogólnych w Biurze Administracji Gospodarczej wykonujàcych prace pomocnicze stanie si´ pracownikami wykonawcy, strony przeprowadzà negocjacje celem okreÊlenia nowego zakresu us∏ug obj´tych umowà.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa o Êwiadczenie us∏ug nr 1002653
Data zawarcia umowy:
27.03.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel S.A. us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych w obiektach nale˝àcych do Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 623.483 PLN brutto. Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat
wynosi 37.408.980 PLN.
Umowa zawarta na czas nieokreÊlony.
Impel S.A. oÊwiadcza, ˝e posiada polis´ ubezpieczeniowà od odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody wynik∏e z prowadzonej przez
Impel S.A. dzia∏alnoÊci gospodarczej na kwot´ 1.000.000 USD. OdpowiedzialnoÊç odszkodowawcza Impel S.A. kszta∏tuje si´ na
zasadach i do wysokoÊci polisy ubezpieczeniowej, Impel S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wykonanie prac nie obj´tych umowà, skutki dzia∏aƒ pracowników Zamawiajàcego naruszajàce ustalone zasady post´powania oraz utracony zysk i inne szkody poÊrednie lub nieosiàgni´te korzyÊci.
Ka˝da ze stron mo˝e rozwiàzaç umow´ z zachowaniem 4-miesi´cznego (na koniec miesiàca kalendarzowego) okresu wypowiedzenia. JednoczeÊnie ka˝da ze stron mo˝e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku zawinionego naruszenia istotnych postanowieƒ umowy przez drugà stron´.
Kary umowne:
Impel S.A. zap∏aci Zamawiajàcemu jako kar´ umownà za odstàpienie od umowy z winy Impel S.A. kwot´ wynikajàcà z 10% miesi´cznego wynagrodzenia. Zamawiajàcy zap∏aci Impel S.A. jako kar´ umownà za odstàpienie od umowy przez wykonawc´ z winy
Zamawiajàcego kwot´ wynikajàcà z 10% miesi´cznego wynagrodzenia. Umowa przewiduje kary umowne za nienale˝yte wykonanie us∏ugi przez wykonawc´ w wysokoÊci 200% stawki dziennej, nale˝nej Impel S.A., gdy nienale˝yte wykonanie stwierdzone
zostanie przez komisj´ sk∏adajàcà si´ z przedstawicieli obu stron.
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Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Brak.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1003152
Data zawarcia umowy:
17.02.2003 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 17.02.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. z siedzibà w Krakowie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel S.A. us∏ug utrzymania czystoÊci w obiektach nale˝àcych do Zamawiajàcego i przez niego w umowie
wskazanych.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 808.211 PLN brutto. Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat
wynosi 48.492.660 PLN.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreÊlony.
Impel S.A. ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone Zamawiajàcemu w trakcie wykonywania umowy. Zamawiajàcy
ma prawo do rozwiàzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku powtarzajàcego si´ przez 2 miesiàce ra˝àcego zaniedbania
istotnych warunków umowy, polegajàcego na niedba∏ym wykonywaniu prac okreÊlonych umowà.
Ka˝da ze stron mo˝e rozwiàzaç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia. Impel S.A.
ma prawo rozwiàzaç umow´ w trybie natychmiastowym w przypadku niep∏acenia nale˝noÊci przez Zamawiajàcego za okres d∏u˝szy ni˝ 2 miesiàce.
Kary umowne:
Impel S.A. zap∏aci kar´ umownà w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajàcego nieefektywnego wykonania prac okreÊlonych
umowà, w wysokoÊci wynagrodzenia za dzieƒ umowy na odcinku, na którym stwierdzono brak realizacji z winy wykonawcy oraz
do 50% wynagrodzenia miesi´cznego w przypadku wielokrotnego stwierdzenia zaniedbaƒ w danym miesiàcu.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Brak.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Przedwst´pna umowa sprzeda˝y zawarta w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 2127/2002) wraz z aneksem
(Repertorium A nr 5485/2002)
Data zawarcia umowy:
28.05.2002 r. zmieniona aneksem z dnia 20.12.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A., Impel Security Polska, Agencja Powiernicza Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu (∏àcznie „Kupujàcy”) oraz Asset Invest
in Poland S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu w likwidacji („Sprzedajàcy”).
Przedmiot umowy:
Warunkowa sprzeda˝ prawa wieczystego u˝ytkowania niektórych lub wszystkich dzia∏ek gruntu oraz pobudowanych na tych
dzia∏kach budynków stanowiàcych odr´bnà nieruchomoÊç, dla których Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Krzyków prowadzi ksi´g´
wieczystà KW Nr 53490 lub udzia∏u w prawie wieczystego u˝ytkowania tych dzia∏ek gruntu i pobudowanych na nich budynkach,
po∏o˝onych we Wroc∏awiu przy ul. Trzebnickiej 39 i ul. Zak∏adowej, oznaczonych numerami geodezyjnymi (15/2, 15/3, 8/1, 8/5,
8/6, 9/5, 9/8, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 7/3, 10/24, 10/26) (∏àcznie „Dzia∏ki”). ¸àczna powierzchnia Dzia∏ek wynosi 16,5134 ha.
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Istotne postanowienia umowy:
Sprzedajàcy zobowiàzuje si´ sprzedaç Impel S.A. lub Impel Security Sp. z o.o., lub Agencji Powierniczej Sp. z o.o. prawo wieczystego u˝ytkowania gruntu niektórych lub wszystkich Dzia∏ek oraz pobudowanych na tych Dzia∏kach budynków stanowiàcych odr´bnà nieruchomoÊç lub udzia∏u w prawie wieczystego u˝ytkowania tych Dzia∏ek i pobudowanych na nich budynkach – których
wartoÊç ograniczona jest do ∏àcznej kwoty d∏ugu pozostajàcego do sp∏aty przez Sprzedajàcego na rzecz Kupujàcych. Prawa Kupujàcych mogà byç wykonywane przez dowolnà osob´ fizycznà lub prawnà wskazanà przez te spó∏ki.
Cena sprzeda˝y jednego metra kwadratowego prawa u˝ytkowania wieczystego i w∏asnoÊci budynków ustalona zosta∏a w wysokoÊci 156 PLN. Maksymalna wartoÊç umowy wynosi 25.926.038 PLN. ¸àczna cena sprzeda˝y b´dzie p∏atna gotówkà lub poprzez
potràcenie d∏ugów Sprzedajàcego i wierzytelnoÊci Kupujàcych, wg wyboru Kupujàcych. ¸àczna cena sprzeda˝y mo˝e zostaç pomniejszona o kwot´ niesp∏aconych d∏ugów zabezpieczonych hipotekami na przedmiocie umowy, pod warunkiem wyra˝enia zgody przez wierzycieli hipotecznych na przej´cie tych d∏ugów przez spó∏k´ Impel S.A. Wydanie przedmiotu umowy nastàpi w dniu
zawarcia umowy przyrzeczonej.
Impel S.A. i Sprzedajàcy potwierdzajà zawarcie porozumienia 28 marca 2002 i aneksu do porozumienia 29 kwietnia 2002, na
mocy których Impel S.A. zobowiàza∏ si´ do udzielenia Asset Invest in Poland w likwidacji po˝yczek krótkoterminowych z datà wymagalnoÊci do dnia 20 grudnia 2002. Do udzielania ww. po˝yczek uprawniona zosta∏a tak˝e firma Impel Security Polska Sp. z o.o.
oraz Agencja Powiernicza Sp. z o.o. Strony umówi∏y si´, i˝ ∏àczna kwota zobowiàzaƒ i po˝yczek nie mo˝e przekroczyç 16 milionów z∏otych.
Kary umowne:
Brak
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Prawo zakupu prawa wieczystego u˝ytkowania wybranej dzia∏ki gruntu lub udzia∏u w tym prawie przys∏uguje Impel S.A. lub Impel
Security Sp. z o.o., lub Agencji Powierniczej Sp. z o.o. w dowolnym czasie, poczàwszy od 20 grudnia 2002 r. Zawarcie przyrzeczonej umowy powinno nastàpiç do dnia 31 grudnia 2004 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.

5.2. IMPEL GROUP
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group jest stronà 2 znaczàcych umów.
Umowa nr SZP/ZP/N/S/17/2002
Data zawarcia umowy:
23.10.2002 r.
Strony umowy:
Impel Group jako wykonawca oraz Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel Group us∏ug ˝ywienia zbiorowego na rzecz pacjentów (system tacowy) oraz pracowników.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa wartoÊç przedmiotu umowy ustalona przez strony wynosi 11.295.990 PLN brutto w okresie obowiàzywania umowy.
Miesi´czna wartoÊç umowy wynosi 188.267 PLN.
Umowa zostaje zawarta na okres do dnia 23.10.2007 r.
W celu wykonania umowy Zamawiajàcy przeka˝e Impel Group pomieszczenia oraz urzàdzenia w trybie przewidzianym odr´bnà
umowà. Oprócz ˝ywienia pacjentów Impel Group zobowiàzany jest do przygotowywania posi∏ków profilaktycznych dla pracowników Zamawiajàcego (1000 kcal), prowadzenia sto∏ówki pracowniczej i dostarczania posi∏ków pracownikom. Cena posi∏ku profilaktycznego dla pracowników stanowi 30% ustalonej jednostkowej ceny ca∏odobowego wy˝ywienia pacjenta (Êniadanie, obiad
i kolacja).
Umowa zawiera klauzule waloryzacji cen, poczàwszy od up∏ywu 60 miesi´cy obowiàzywania umowy.
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Impel Group zobowiàzany jest do przej´cia na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy 31 pracowników posiadajàcych umow´
o prac´ z Zamawiajàcym na czas nieokreÊlony na okres 12 miesi´cy z zapewnieniem im pracy przy wykorzystywaniu niniejszej
umowy.
Impel Group odpowiada za wszelkie szkody wynikajàce z realizacji umowy, w tym za nara˝enie bàdê spowodowanie utraty ˝ycia
lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gastronomicznà.
Zabezpieczenie nale˝ytego wykonania umowy stanowi kwota 50.000 PLN wniesiona na rzecz zamawiajàcego przez Impel Group.
Kwota ta stanowi zabezpieczenie dla pokrycia roszczeƒ zamawiajàcego z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy przez Impel Group.
Ka˝da ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy za zgodà stron z zachowaniem 6-miesi´cznego okresu wypowiedzenia. Ponadto Zamawiajàcy ma prawo do rozwiàzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zajÊcia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ. Impel Group ma prawo do odstàpienia od umowy, je˝eli zamawiajàcy zalega z zap∏atà za
us∏ug´ co najmniej przez trzy okresy rozliczeniowe.
Kary umowne:
Niezapewnienie ciàg∏oÊci ˝ywienia pacjentów w sytuacji awarii lub innej okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcej realizacj´ umowy stanowi
podstaw´ do rozwiàzania umowy w trybie natychmiastowym. Dodatkowo Zamawiajàcy ma prawo dochodziç w takim wypadku
od Impel Group kary umownej w wysokoÊci 0,5% wartoÊci wynagrodzenia miesi´cznego otrzymanego przez Impel Group za
miesiàc poprzedni.
W przypadku gdy Impel Group nie usunie w okreÊlonym w umowie terminie zg∏oszonych przez Zamawiajàcego uchybieƒ w wykonaniu umowy, Zamawiajàcy ma prawo do dochodzenia kar umownych w wysokoÊci 0,5% wartoÊci wynagrodzenia miesi´cznego Impel Group otrzymanego za miesiàc poprzedzajàcy stwierdzenie uchybienia.
W przypadku odstàpienia od umowy lub rozwiàzania umowy z winy Impel Group, Zamawiajàcy ma prawo dochodziç od Impel
Group kary umownej w wysokoÊci 0,5% wartoÊci wynagrodzenia miesi´cznego otrzymanego przez Impel Group za miesiàc poprzedzajàcy rozwiàzanie umowy.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zawarta na czas okreÊlony do dnia 23.10.2007 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 57.2002
Data zawarcia umowy:
27.03.2002 r., zmieniona 6 aneksami, ostatni aneks nr 6 zawarto w dniu 30.04.2003 r.
Strony umowy:
Impel Group jako wykonawca oraz Elektrociep∏ownie Warszawskie S.A. z siedzibà w Warszawie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel Group us∏ug ˝ywienia zbiorowego na rzecz pracowników i goÊci Zamawiajàcego oraz Êwiadczenie innych us∏ug gastronomicznych.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 215.000 PLN. Szacowana wartoÊç umowy wynosi 12.900.000 PLN.
Impel Group zobowiàzany jest zatrudniç dotychczasowych pracowników Zamawiajàcego zatrudnionych w sto∏ówkach, wydawalniach i wykonujàcych prace pomocnicze na rzecz dzia∏alnoÊci gastronomicznej. Zatrudnienie pracowników nastàpi na czas
nieokreÊlony. Pracownikom Zamawiajàcego gwarantuje si´ zatrudnienie do dnia 27.01.2005 r. z wynagrodzeniem zasadniczym
nie gorszym ni˝ dotychczasowe, premi´, wys∏ug´ lat oraz dodatek za prac´ w warunkach szczególnie ucià˝liwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz dodatek wyrównawczy w takim zakresie, w jakim by∏y one pobierane u Zamawiajàcego. W przypadku niedotrzymania przepisów umowy dotyczàcych zatrudnienia lub p∏ac, Impel Group zap∏aci pracownikowi odszkodowanie. W przypadku rozwiàzania umowy z pracownikiem przez Impel Group w ciàgu 60 miesi´cy
po up∏ywie okresu gwarancji zatrudnienia, dotychczasowemu pracownikowi przys∏uguje 6-miesi´czna odprawa. Impel Group
zobowiàzuje si´ do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na us∏ugi Êwiadczone na podstawie umowy. Obie strony majà
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prawo wypowiedzenia umowy w przypadku zaistnienia zdarzenia enumeratywnie wymienionego w umowie. W celu Êwiadczenia
us∏ug gastronomicznych Zamawiajàcy oddaje w najem Impel Group pomieszczenia do Êwiadczenia us∏ug, a Impel S.A. zobowiàzuje si´ p∏aciç miesi´czny czynsz.
Kary umowne:
W przypadku niedotrzymania przez Impel Group któregokolwiek zapisu umowy dotyczàcego gwarancji zatrudnienia lub p∏ac,
okreÊlonych w umowie o prac´ pomi´dzy Impel S.A. i dotychczasowym pracownikiem Zamawiajàcego oraz w niniejszej umowie,
Impel Group zap∏aci ka˝dorazowo na rzecz wykonawcy kar´ umownà w wysokoÊci pi´ciokrotnej wartoÊci kosztów zwiàzanych
z roszczeniami dotychczasowego pracownika. Impel Group zap∏aci kar´ umownà w wysokoÊci kar na∏o˝onych przez zewn´trzny
organ kontrolujàcy w przypadku naruszenia przez niego wobec któregokolwiek z pracowników Zak∏adu Us∏ug Socjalnych przepisów prawa pracy.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zawarta na okres od 27.03.2002 r. do dnia 30.04.2007 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.

5.3. IMPEL SECURITY POLSKA
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security Polska jest stronà 7 znaczàcych umów, w tym 2 polis ubezpieczeniowych.
Polisa nr 721/261/3/2003 ubezpieczenia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mienia jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Data zawarcia:
06.01.2003 r.
Strony umowy:
Ubezpieczyciel – PZU S.A. z siedzibà w Warszawie.
Ubezpieczajàcy – Impel Security Polska Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mienia jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu PZU S.A. z dnia
09.11.1999 r.
Istotne postanowienia umowy:
Okres ubezpieczenia: od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Przedmiotem ubezpieczenia sà wartoÊci pieni´˝ne w postaci metali szlachetnych zgodnie z wykonywanym kontraktem
nr 65/ISP/K/05/02 na rzecz kontrahenta od rabunku w transporcie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Polisa zawiera klauzul´ nielojalnoÊci pracowników z limitem odpowiedzialnoÊci za jedno zdarzenie.
Maksymalny limit odpowiedzialnoÊci – do 49 jednostek obliczeniowych w okresie ubezpieczenia. Jednostka obliczeniowa jest to
jednostka okreÊlajàca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartoÊci pieni´˝nych, wynoszàca 120-krotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za ubieg∏y kwarta∏, og∏aszanego przez GUS (w 2003 r. wartoÊç
1 j.o. wynosi∏a oko∏o 252.000-255.000 PLN).
Umowa przewiduje udzia∏ w∏asny ubezpieczonej spó∏ki w ka˝dej szkodzie w wysokoÊci 2,5-5%.
Sk∏adka roczna wynosi 42.922 PLN.
Kary umowne:
Brak
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zawarta jest na 1 rok.
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Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
Ca∏kowita suma ubezpieczenia przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Polisa nr 721/261/270/2003 ubezpieczenia gotówki i innych wartoÊci pieni´˝nych od rabunku w transporcie
Data zawarcia:
31.07.2003
Strony umowy:
Ubezpieczyciel – PZU S.A. z siedzibà w Warszawie.
Ubezpieczajàcy – Impel Security Polska Sp. z o.o.
Przedmiot umowy:
Ubezpieczenie mienia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia od kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku mienia jednostek prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà z dnia 9.11.1999 r.
Istotne postanowienia umowy:
Okres ubezpieczenia: od 01.08.2003 r. do 30.08.2003 r. (z mo˝liwoÊcià przed∏u˝ania na podstawie aneksów).
Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka i inne wartoÊci pieni´˝ne b´dàce w posiadaniu Ubezpieczajàcego w trakcie wykonywania us∏ugi konwojowania na rzecz kontrahentów.
Polisa zawiera klauzul´ nielojalnoÊci pracowników z limitem odpowiedzialnoÊci na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialnoÊci do 50 jednostek obliczeniowych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jednostka obliczeniowa jest to jednostka okreÊlajàca dopuszczalny limit stale lub jednorazowo przechowywanych i transportowanych wartoÊci
pieni´˝nych, wynoszàca 120-krotnoÊç przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia za ubieg∏y kwarta∏, og∏aszanego przez GUS
(w 2003 r. wartoÊç 1 j.o. wynosi∏a oko∏o 252.000-255.000 PLN).
Umowa przewiduje udzia∏ w∏asny ubezpieczonej spó∏ki w wysokoÊci 10% wartoÊci szkody, nie mniej ni˝ 10.000 euro, oraz 15%
szkody, nie mniej ni˝ 15.000 euro dla klauzuli nielojalnoÊci pracowników.
Koszty dodatkowe zwiàzane z realizacjà ubezpieczonego ryzyka
W przypadku realizacji ryzyka, bez wzgl´du na wysokoÊç zg∏oszonej szkody i wyp∏aconego odszkodowania w okresie obowiàzywania ochrony ubezpieczeniowej, przys∏uguje dodatkowa sk∏adka w wysokoÊci 163.569 PLN stanowiàca ró˝nic´ pomi´dzy ustalonà sk∏adkà rocznà a sk∏adkà pobranà za okres od 18.02. do 30.08.2003 w ramach obecnej i poprzedniej polisy.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Okres ubezpieczenia od 18.02.2003 do 31.07.2003.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
Ca∏kowita suma ubezpieczenia przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1001654
Data zawarcia umowy:
10.02.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako wykonawca oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie us∏ug w zakresie ochrony fizycznej – posterunki osobowe, monitorowanie sygna∏ów alarmowych, serwis zabezpieczeƒ technicznych, realizacja zadaƒ zwiàzanych z ochronà przeciwpo˝arowà, realizacja zadaƒ zwiàzanych z obronà cywilnà, prowadzenie szkoleƒ, pomoc psychologa w sytuacjach nadzwyczajnych, czyli zdarzeniach zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu pracowników
Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
WartoÊç umowy nie przekracza 100% kapita∏ów w∏asnych Emitenta. Warunki umowy zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
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Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Brak
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1001408
Data zawarcia umowy:
15.08.2002 r., zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 17.03.2003 r.)
Strony umowy:
Impel Security Polska jako wykonawca oraz Elektrociep∏ownie Warszawskie S.A. z siedzibà w Warszawie.
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel Security Polska na rzecz Zamawiajàcego us∏ug ochrony mienia, w szczególnoÊci obiektów wymienionych
w umowie.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 692.200 PLN brutto. Szacunkowa wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 41.532.000 PLN.
Impel Security Polska zobowiàzany jest zatrudniç dotychczasowych pracowników Zamawiajàcego Êwiadczàcych prac´ w zakresie ochrony obiektów i mienia do dnia 27.01.2005 r. W przypadku niedotrzymania gwarancji zatrudnienia Impel Security
Polska wyp∏aci pracownikowi odszkodowanie w wysokoÊci stanowiàcej iloczyn miesi´cy kalendarzowych pozosta∏ych do
koƒca okresu gwarancji zatrudnienia, od momentu rozwiàzania umowy o prac´, sta∏ego wynagrodzenia miesi´cznego przys∏ugujàcego pracownikowi za miesiàc, w którym rozwiàzano umow´ o prac´. Impel Security Polska gwarantuje pracownikowi
w uzgodnionym okresie wynagrodzenie zasadnicze nie gorsze ni˝ dotychczasowe, premi´, wys∏ug´ lat oraz dodatek za
prac´ w porze nocnej, soboty, niedziele i Êwi´ta, w warunkach ucià˝liwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia oraz dodatek wyrównawczy w zakresie, w jakim przys∏ugiwa∏y one pracownikowi u Zamawiajàcego. W przypadku rozwiàzania
umowy o prac´ z dotychczasowym pracownikiem w ciàgu 60 miesi´cy po up∏ywie okresu gwarancji zatrudnienia, dotychczasowemu pracownikowi przys∏uguje 6-miesi´czna odprawa. Zamawiajàcy umo˝liwi wykonanie us∏ugi przez udost´pnienie
pomieszczeƒ przeznaczonych dla s∏u˝b ochrony wykonawcy niezb´dnych do wykonania us∏ugi, zapewnienie w∏aÊciwych
warunków sanitarno-higienicznych pracy w miejscach us∏ugi. Impel Security Polska przedstawi polis´ ubezpieczeniowà, która
obejmowaç b´dzie zakresem us∏ugi Êwiadczone w ramach niniejszej umowy. WysokoÊç ubezpieczenia nie b´dzie ni˝sza ni˝
1.000.000 USD.
Umowa mo˝e zostaç wypowiedziana przez ka˝dà ze stron w okresie jej trwania z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu jej wypowiedzenia.
Kary umowne:
W przypadku niezawarcia w umowie o prac´, którà Impel Security Polska zawar∏ z jednym z dotychczasowych pracowników,
któregokolwiek z postanowieƒ umowy dotyczàcych dotychczasowych pracowników, Impel Security Polska zap∏aci na rzecz
Zamawiajàcego w ka˝dym przypadku niezawarcia takich postanowieƒ kar´ umownà w wysokoÊci 20.000 PLN, pod warunkiem nieusuni´cia niezgodnoÊci w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania jednej z wymienionych w umowie gwarancji dotyczàcych dotychczasowych pracowników, Impel Security Polska zap∏aci ka˝dorazowo na
rzecz Zamawiajàcego kar´ umownà w wysokoÊci pi´ciokrotnej wartoÊci kosztów zwiàzanych z roszczeniami dotychczasowego
pracownika.
Zastrze˝enie warunku lub terminu:
Umowa zawarta na okres 5 lat, tj. od 01.09.2002 r. do 31.08.2007 r. Rozpocz´cie wykonania umowy ustala si´ na 01.08.2002 r.
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
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Umowa nr 1001547
Data zawarcia umowy:
18.11.2002 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.02.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako wykonawca oraz Tele-Fonika KABLE S.A. z siedzibà w MyÊlenicach („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug ochrony osób i mienia w obszarze b´dàcego w dyspozycji Zamawiajàcego Zak∏adu Fabryki Kabli w O˝arowie oraz zapewnienie swobodnego przejazdu Êrodków transportowych wje˝d˝ajàcych i wyje˝d˝ajàcych z ww.
obiektu. Ochrona obejmuje ochron´ pracowników i kierowców Êrodków transportowych Zamawiajàcego, mienia na powierzonym do ochrony terenie oraz Êrodków transportowych.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç umowy wynosi 176.433 PLN. Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi 10.586.000 PLN.
Umowa zawarta jest na czas nieokreÊlony.
Impel Security Polska ma prawo powierzenia wykonania us∏ug ochrony osób i mienia podwykonawcy za zgodà w zakresie okreÊlonym przez Zamawiajàcego.
Impel Security Polska zobowiàzany jest posiadaç polis´ ubezpieczeniowà od odpowiedzialnoÊci cywilnej wa˝nà przez ca∏y czas
trwania umowy do wysokoÊci jednego miliona dolarów amerykaƒskich.
Impel Security Polska odpowiada za szkod´ w mieniu stanowiàcym w∏asnoÊç Zamawiajàcego, je˝eli szkoda ta wynik∏a z udowodnionego czynu niedozwolonego wykonawcy lub z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez niego obowiàzków okreÊlonych w umowie lub przepisach prawa. OdpowiedzialnoÊç ta ograniczona jest do wysokoÊci i na zasadach okreÊlonych w polisie
ubezpieczeniowej. Impel Security Polska zobowiàzuje si´ te˝ do zwolnienia Zamawiajàcego z odpowiedzialnoÊci za szkody osób
trzecich, je˝eli powsta∏y one wskutek dzia∏aƒ lub zaniechaƒ Impel Security Polska niezgodnych z postanowieniami umowy. W takim przypadku odpowiedzialnoÊç przypozwanego do post´powaƒ przeciwko Zamawiajàcemu Impel Security Polska zostaje ograniczona do wysokoÊci i zasad jego polisy ubezpieczeniowej.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç na piÊmie umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia.
Zamawiajàcy ma prawo do odstàpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra˝àcego naruszenia przez Impel
Security Polska istotnych postanowieƒ umowy.
Kary umowne:
Brak
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Brak
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1001088
Data zawarcia umowy:
28.12.1999 r.
Strony umowy:
H. Cegielski-Poznaƒ S.A. z siedzibà w Poznaniu („Zamawiajàcy”) oraz Impel Security Polska.
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug ochrony osób i mienia w obszarze i w obiektach Zamawiajàcego. Ochrona osób i mienia
obejmuje przede wszystkim organizacj´ ochrony, fizyczne zabezpieczenie obiektu, sprawdzanie ruchu osobowo-materia∏owego, patrolowanie terenu Zamawiajàcego oraz konwojowanie wartoÊci pieni´˝nych, przedmiotów wartoÊciowych i niebezpiecznych.
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Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 308.733 PLN. Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi
18.524.000 PLN.
Umowa zawarta jest na czas nieokreÊlony.
Impel Security Polska zobowiàzany jest przejàç w oparciu o art. 231KP pracowników Zamawiajàcego. Zamawiajàcy przejmuje na
siebie obowiàzek wyp∏aty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych przej´tych pracowników w ciàgu pierwszych 12 miesi´cy obowiàzywania niniejszej umowy. Po up∏ywie okresu obowiàzywania umowy Zamawiajàcy przejmie w trybie
231KP pracowników w liczbie zapewniajàcej realizacj´ aktualnego planu ochrony.
Podstawà wykonania niniejszej umowy w okresie 12 miesi´cy od dnia przej´cia pracowników na zasadach art. 231 KP sà postanowienia Zak∏adowego Uk∏adu Zbiorowego Pracy dla Pracowników H. Cegielski-Poznaƒ S.A.
W zakresie art. 231 KP, na podstawie odr´bnej umowy, Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ wynajàç odp∏atnie Impel Security Polska pomieszczenia przeznaczone do wykonywania us∏ugi ochrony osób i mienia.
Impel Security Polska odpowiada jak za w∏asne za wszelkie dzia∏ania lub zaniechania osób, którym powierzy∏ sprawowanie ochrony mienia lub za pomocà których wykonuje obowiàzki wynikajàce z umowy. Impel Security Polska zobowiàzuje si´ do naprawienia szkody wynik∏ej z udowodnionego niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy lub z w∏asnego czynu niedozwolonego
do wysokoÊci 200% kontraktu za jedno zdarzenie, chyba ˝e udowodnione niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy jest
nast´pstwem okolicznoÊci, za które Impel Security Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia.
Zamawiajàcy ma prawo do odstàpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra˝àcego naruszenia przez Impel
Security Polska istotnych postanowieƒ umowy.
Kary umowne:
Brak
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Brak
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.
Umowa nr 1000442
Data zawarcia umowy:
29.08.1997 r., zmieniona 16 aneksami (ostatni aneks z dnia 12.07.2002 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska jako wykonawca oraz KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ – Zak∏ady Górnicze Rudna z siedzibà w Polkowicach („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie us∏ug fizycznej ochrony mienia.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 227.017 PLN. Szacunkowa wartoÊç przedmiotu umowy w okresie
5 lat wynosi 13.621.000 PLN.
Umowa zosta∏a zawarta na czas nieokreÊlony.
Impel Security Polska zobowiàzuje si´ do prowadzenia us∏ug dozoru i ochrony obiektów i mienia stanowiàcych w∏asnoÊç Zamawiajàcego oraz podmiotów dzier˝awiàcych obiekty na terenie Zamawiajàcego i wykonujàcych prace na rzecz Zamawiajàcego,
okreÊlonych w planie ochrony, oraz przyj´cia i prowadzenia w pe∏nym zakresie czynnoÊci wynikajàcych z obowiàzujàcego systemu
przepustkowego w ruchu materia∏owym i osobowym. Zamawiajàcy udost´pni Impel Security Polska na zasadach okreÊlonych
w odr´bnej umowie pomieszczenia niezb´dne do wykonywania przedmiotu umowy.
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OdpowiedzialnoÊç Impel Security Polska z tytu∏u szkody poniesionej w mieniu stanowiàcym w∏asnoÊç Zamawiajàcego wynik∏ej
z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków okreÊlonych w umowie ponosi odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà
w pe∏nej wysokoÊci, ale nie wi´cej ni˝ 100.000 PLN, chyba ˝e wyka˝e, ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które Impel Security Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
Ka˝da ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia lub w ka˝dej chwili na
zasadzie porozumienia stron.
Kary umowne:
W razie niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków okreÊlonych w umowie Zamawiajàcy mo˝e naliczyç kar´ umownà w przypadkach i wysokoÊciach: (i) dla przypadków powodujàcych powstanie szkody w mieniu Zamawiajàcego – kar´ do 5.000
PLN, nie mniej ni˝ 1.000 PLN za jedno zdarzenie; (ii) dla przypadków nie zwiàzanych ze szkodami w mieniu Zamawiajàcego – kar´ w wysokoÊci do 2.000 PLN, nie mniej ni˝ 1.000 PLN za jedno zdarzenie.
Zastrze˝enia warunku lub terminu:
Brak
Kryterium uznania umowy za znaczàcà:
WartoÊç umowy przekracza 10% ∏àcznej wartoÊci kapita∏ów w∏asnych Emitenta.

6. OPIS ISTOTNYCH UMÓW
6.1. EMITENT
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jest stronà 7 istotnych umów. SpoÊród istotnych umów 2 umowy dotyczà Êwiadczenia
us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych, 2 umowy – rentalu odzie˝y roboczej, 2 umowy – dzier˝awy pojazdów, natomiast 1 umowa
dotyczy us∏ug kompleksowego ˝ywienia.
Generalna umowa dzier˝awy nr C/WR/2003/I/01
Data zawarcia umowy:
11.07.2003 r.
Strony Umowy:
Impel S.A. jako („Dzier˝awca”), Cosmopol LTD Sp. z o.o. z siedzibà w Gdyni jako („Wydzier˝awiajàcy”) oraz Bankowy Fundusz
Leasingowy S.A. z siedzibà w ¸odzi jako („Finansujàcy”).
Przedmiot umowy:
Dzier˝awa pojazdów („przedmiot dzier˝awy”) i us∏ugi z zakresu eksploatacji („Zarzàdzanie Flotà”).
Istotne postanowienia umowy:
Wydzier˝awiajàcy oddaje Dzier˝awcy do u˝ywania i pobierania po˝ytków przedmiot dzier˝awy, a Dzier˝awca zobowiàzany jest
do p∏acenia czynszów i innych nale˝noÊci okreÊlonych umowà.
Wydzier˝awiajàcy posiada prawo do przedmiotu dzier˝awy, które dla ka˝dego z pojazdów stanowiàcych przedmiot dzier˝awy
jest okreÊlone umowà leasingu albo umowà dzier˝awy z Finansujàcym.
Okres dzier˝awy okreÊlany jest indywidualnie dla ka˝dego pojazdu. Szczegó∏y okreÊla protokó∏ zdawczo-odbiorczy.
Umowa zawarta zosta∏a na czas nieokreÊlony i ma charakter umowy ramowej.
WysokoÊç i terminy p∏atnoÊci czynszów dzier˝awnych okreÊlone sà indywidualnie dla ka˝dego pojazdu b´dàcego przedmiotem
dzier˝awy. Koszty zwiàzane z w∏asnoÊcià, posiadaniem oraz utrzymaniem przedmiotu dzier˝awy w nale˝ytym stanie ponosi Dzier˝awca. Czynsze p∏atne sà w terminach miesi´cznych.
Umowa wraz z bliêniaczà umowà nr C/WR/2003/02 zawartà przez Impel Security Polska Sp. z o.o. z Cosmopol LTD Sp. z o.o.
oraz Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. w dniu 11.07.2003 r. (której szczegó∏owy opis znajduje si´ w pkt. 6.3 Rozdzia∏u V Prospektu), oraz umowami, które planujà podpisaç w 2003 r. kolejne spó∏ki z Grupy Kapita∏owej Impel, zgodnie
z planami Emitenta, docelowo obejmowaç b´dà dzier˝aw´ oko∏o 300 pojazdów ró˝nych marek i ró˝nych typów o ∏àcznej
wartoÊci ok. 11-12 mln PLN. Szacunkowa roczna wartoÊç czynszów dzier˝awy dla Spó∏ki Impel S.A. w stosunku rocznym
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wynosiç powinna oko∏o 2,1 mln PLN, przy za∏o˝eniu dzier˝awienia przez Spó∏k´ ok. 130 pojazdów; miesi´czna wartoÊç
czynszów to kwota ok. 175 tys. PLN. Szacunkowa wartoÊç umowy dzier˝awy zawartej przez Impel S.A. wynosi ok.
6,3 mln PLN.
Wydzier˝awiajàcy zobowiàzany jest równie˝ wykonywaç na rzecz Dzier˝awcy czynnoÊci zwiàzane z eksploatacjà samochodów
stanowiàcych przedmiot dzier˝awy (us∏uga zarzàdzania flotà). Us∏uga ta obejmuje m.in. wykonywanie wszelkich napraw,
przeglàdów zwiàzanych z bie˝àcà eksploatacjà samochodów, dokonywanie czynnoÊci administracyjnych, doposa˝enie pojazdów,
ubezpieczenie pojazdów, assistance, administrowanie kartami paliwowymi nale˝àcymi do Dzier˝awcy, dostarczanie samochodów
zast´pczych.
Dzier˝awca ma prawo udost´pniania pojazdów b´dàcych przedmiotem dzier˝awy wy∏àcznie pracownikom Grupy Kapita∏owej
Impel oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
WierzytelnoÊç Wydzier˝awiajàcego z tytu∏u umowy w zakresie obowiàzku zap∏aty wszelkich nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym
równie˝ kar umownych i odszkodowaƒ, jest przelana na podstawie art. 509 i nast´pnych Kodeksu Cywilnego na rzecz Finansujàcego.
Prawne zabezpieczenie umowy stanowià: (a) 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na rzecz Finansujàcego, (b) 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na
rzecz Wydzier˝awiajàcego.
Strony wy∏àczajà mo˝liwoÊç wzajemnego potràcenia jakichkolwiek Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy.
Umowa mo˝e zostaç, z zastrze˝eniem pisemnego powiadomienia Dzier˝awcy, przedterminowo rozwiàzana przez Finansujàcego lub Wydzier˝awiajàcego za zgodà Finansujàcego, pod warunkiem zajÊcia jednego z przypadków: (a) Dzier˝awca, pomimo
upomnienia na piÊmie i wyznaczenia na piÊmie dodatkowego terminu nie krótszego ni˝ 14 dni, zalega d∏u˝ej ni˝ 30 dni
z jakàkolwiek p∏atnoÊcià wynikajàcà z umowy, (b) pomimo upomnienia na piÊmie, przedmiot dzier˝awy jest u˝ywany niezgodnie
z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta, bez zgody Finansujàcego zmienia si´ jego przeznaczenie, oddaje si´ go
do u˝ywanà osobie trzeciej lub u˝ywa si´ go w miejscach innych ni˝ okreÊlone umowà, (c) przedmiot dzier˝awy, mimo wczeÊniejszego upomnienia na piÊmie, jest zaniedbywany w sposób nara˝ajàcy go na utrat´, uszkodzenie, przedwczesne zu˝ycie
lub nara˝enie na szkod´ interesów Finansujàcego, (d) Wydzier˝awiajàcy lub Dzier˝awca staje si´ podmiotem post´powania
naprawczego, uk∏adowego lub upad∏oÊciowego, (e) nastàpi∏o istotne pogorszenie kondycji finansowej Dzier˝awcy, (f) nastàpi∏a
utrata lub zmniejszenie realnej wartoÊci zabezpieczeƒ przedstawionych przez Dzier˝awc´, (g) Dzier˝awca nie wype∏nia
obowiàzków zwiàzanych z ubezpieczeniem pojazdów. W przypadku okreÊlonym w pkt (b) lub (c) rozwiàzanie umowy dotyczy
wy∏àcznie tego pojazdu, co do którego Dzier˝awca dopuÊci si´ naruszeƒ wskazanych w tych punktach, chyba ˝e naruszenia dotyczà wi´cej ni˝ 5% pojazdów – wówczas Finansujàcy lub Wydzier˝awiajàcy ma prawo do rozwiàzania ca∏ej umowy.
W przypadku przedterminowego zakoƒczenia umowy: (a) o ile zakoƒczenie umowy nie wynika z przyczyn le˝àcych po stronie
Dzier˝awcy, wówczas wchodzi w ˝ycie odr´bna umowa dzier˝awy zawarta pomi´dzy Finansujàcym a Dzier˝awcà, natomiast Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi wskazanemu przez Finansujàcego; (b) o ile zakoƒczenie umowy wynika z przyczyn le˝àcych po stronie Dzier˝awcy, wówczas Dzier˝awca lub Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi wskazanemu przez Finansujàcego, a Finansujàcy lub wskazany podmiot ma
prawo wejÊcia na teren Dzier˝awcy w celu odebrania przedmiotów dzier˝awy oraz Dzier˝awca jest zobowiàzany do zap∏aty Wydzier˝awiajàcemu odszkodowania w wysokoÊci 45% sumy pozosta∏ych do zap∏aty czynszów dzier˝awnych do terminowego zakoƒczenia umowy, jednak nie mniej ni˝ 3-krotna wartoÊç miesi´cznego czynszu brutto za dany pojazd.
Dzier˝awca ma prawo rozwiàzania umowy w ca∏oÊci przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca kalendarzowego, je˝eli Wydzier˝awiajàcy uchyla si´ od wykonania obowiàzków okreÊlonych w umowie, po uprzednim
pisemnym wezwaniu do wykonania zobowiàzaƒ i o ile sytuacja taka dotyczy zobowiàzania, którego niewykonanie powoduje u Dzier˝awcy powstanie szkody przekraczajàcej 5% sumy poczàtkowych wartoÊci pojazdów, sk∏adajàcych si´ na przedmiot
dzier˝awy. Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do pokrycia takiej udokumentowanej straty Dzier˝awcy. Dzier˝awca mo˝e
rozwiàzaç umow´ w trybie art. 491 Kodeksu Cywilnego (zw∏oka w wykonaniu zobowiàzania przez drugà stron´) z zachowaniem
dodatkowego terminu odstàpienia – 30 dni. Po up∏ywie 24 miesi´cy liczonych od podpisania protoko∏u zdawczo-odbiorczego
pojazdu, Dzier˝awca ma prawo rozwiàzaç umow´ dzier˝awy w zakresie pojedynczych pojazdów, jednak ∏àcznie nie wi´cej
ni˝ 5 sztuk w ca∏ym okresie umowy, przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca kalendarzowego i pod warunkiem spe∏nienia kryteriów okreÊlonych w umowie. Dzier˝awca mo˝e równie˝ rozwiàzaç umow´
w ca∏oÊci i bez odszkodowania na rzecz Wydzier˝awiajàcego wy∏àcznie w przypadku: (a) ra˝àcego naruszenia istotnych
warunków umowy rzecz Wydzier˝awiajàcego; (b) Wydzier˝awiajàcy sta∏ si´ podmiotem post´powania naprawczego,
uk∏adowego lub upad∏oÊciowego; (c) nastàpi∏o istotne pogorszenie kondycji finansowej Wydzier˝awiajàcego. W przypadku rozwiàzania umowy dzier˝awy przez Dzier˝awc´ w ca∏oÊci, wchodzi w ˝ycie odr´bna umowa dzier˝awy zawarta pomi´dzy
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Finansujàcym i Dzier˝awcà, natomiast Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi
wskazanemu przez Finansujàcego. Dzier˝awca nie mo˝e rozwiàzaç umowy w innych przypadkach.
Warunkowa umowa dzier˝awy nr C/WR/2003/I/01
Data zawarcia umowy:
11.07.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako („Dzier˝awca”) oraz Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibà w ¸odzi jako („Wydzier˝awiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Dzier˝awa pojazdów („przedmiot dzier˝awy”).
Istotne postanowienia umowne:
Wydzier˝awiajàcy oddaje Dzier˝awcy do u˝ywania i pobierania po˝ytków przedmiot dzier˝awy, a Dzier˝awca zobowiàzany jest
do p∏acenia czynszów i innych nale˝noÊci okreÊlonych umowà.
Wydzier˝awiajàcy jest w∏aÊcicielem przedmiotu dzier˝awy.
Okres dzier˝awy okreÊlany jest indywidualnie dla ka˝dego pojazdu. Szczegó∏y okreÊla protokó∏ zdawczo-odbiorczy.
WysokoÊç i terminy p∏atnoÊci czynszów dzier˝awnych okreÊlone sà indywidualnie dla ka˝dego pojazdu b´dàcego przedmiotem
dzier˝awy. Koszty zwiàzane z w∏asnoÊcià, posiadaniem oraz utrzymanie przedmiotu dzier˝awy w nale˝ytym stanie ponosi Dzier˝awca. Czynsze p∏atne sà w terminach miesi´cznych.
Dzier˝awca ma prawo udost´pniania pojazdów b´dàcych przedmiotem dzier˝awy wy∏àcznie pracownikom Grupy Kapita∏owej
Impel oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prawne zabezpieczenie umowy stanowià: 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na rzecz Wydzier˝awiajàcego.
Strony wy∏àczajà mo˝liwoÊç wzajemnego potràcenia jakichkolwiek Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy.
Umowa mo˝e zostaç, z zastrze˝eniem pisemnego powiadomienia Dzier˝awcy, przedterminowo rozwiàzana przez Wydzier˝awiajàcego pod warunkiem zajÊcia jednego z przypadków: (a) Dzier˝awca pomimo upomnienia na piÊmie i wyznaczenia
na piÊmie dodatkowego terminu, nie krótszego ni˝ 14 dni, zalega d∏u˝ej ni˝ 30 dni z jakàkolwiek p∏atnoÊcià wynikajàcà z umowy,
(b) pomimo upomnienia na piÊmie, przedmiot dzier˝awy jest u˝ywany niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta, bez zgody Wydzier˝awiajàcego zmienia si´ jego przeznaczenie, oddaje si´ go do u˝ywania osobie trzeciej lub u˝ywa
si´ go w miejscach innych ni˝ okreÊlone umowà, (c) przedmiot dzier˝awy, mimo wczeÊniejszego upomnienia na piÊmie, jest
zaniedbywany w sposób nara˝ajàcy go na utrat´, uszkodzenie, przedwczesne zu˝ycie lub nara˝enie na szkod´ interesów finansujàcego, (d) Dzier˝awca staje si´ podmiotem post´powania naprawczego, uk∏adowego lub upad∏oÊciowego, (e) nastàpi∏o istotne
pogorszenie kondycji finansowej Dzier˝awcy, (f) nastàpi∏a utrata lub zmniejszenie realnej wartoÊci zabezpieczeƒ przedstawionych
przez Dzier˝awc´, (g) Dzier˝awca nie wype∏nia obowiàzków zwiàzanych z ubezpieczeniem pojazdów. W przypadku okreÊlonym
w pkt (b) lub (c) rozwiàzanie umowy dotyczy wy∏àcznie tego pojazdu, co do którego dzier˝awca dopuÊci si´ naruszeƒ wskazanych
w tych punktach, chyba ˝e naruszenia dotyczà wi´cej ni˝ 5% pojazdów – wówczas Wydzier˝awiajàcy ma prawo do rozwiàzania
ca∏ej umowy.
W przypadku przedterminowego zakoƒczenia umowy: (a) Dzier˝awca jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy
podmiotowi wskazanemu przez Wydzier˝awiajàcego, a Wydzier˝awiajàcy lub wskazany podmiot ma prawo wejÊcia na teren
Dzier˝awcy w celu odebrania przedmiotów dzier˝awy oraz Dzier˝awca jest zobowiàzany do zap∏aty Wydzier˝awiajàcemu odszkodowania w wysokoÊci 45% sumy pozosta∏ych do zap∏aty czynszów dzier˝awnych do terminowego zakoƒczenia umowy, jednak nie mniej ni˝ 3-krotna wartoÊç miesi´cznego czynszu brutto za dany pojazd.
Dzier˝awca mo˝e rozwiàzaç umow´ w trybie art. 491 k.c. (zw∏oka w wykonaniu zobowiàzania przez drugà stron´) z zachowaniem dodatkowego terminu odstàpienia – 30 dni. Po up∏ywie 24 miesi´cy liczonych do podpisania protoko∏u zdawczo-odbiorczego pojazdu Dzier˝awca ma prawo rozwiàzaç umow´ dzier˝awy w zakresie pojedynczych pojazdów, jednak ∏àcznie nie wi´cej
ni˝ 5 sztuk w ca∏ym okresie umowy, przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca kalendarzowego
i pod warunkiem spe∏nienia kryteriów okreÊlonych w umowie. Dzier˝awca mo˝e równie˝ rozwiàzaç umow´ w ca∏oÊci i bez odszkodowania na rzecz Wydzier˝awiajàcego wy∏àcznie w przypadku ra˝àcego naruszenia istotnych warunków umowy rzecz Wydzier˝awiajàcego. Dzier˝awca nie mo˝e rozwiàzaç umowy w innych przypadkach.
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Umowa wchodzi w ˝ycie w przypadku ziszczenia si´ jednego z warunków: (i) Wydzier˝awiajàcy rozwià˝e Generalnà umow´
dzier˝awy Nr C/WR/2003/I/01 z dnia 11.07.2003 r. (Generalna umowa dzier˝awy) z przyczyn nie le˝àcych po stronie Dzier˝awcy, (ii) odstàpienia przez Dzier˝awc´ od Generalnej umowy dzier˝awy w trybie art. 491 k.c., (iii) przedterminowego rozwiàzania
Generalnej umowy dzier˝awy przez Dzier˝awc´. WejÊcie w ˝ycie umowy nast´puje w dniu zakoƒczenia Generalnej umowy dzier˝awy. Umowa obowiàzuje do dnia, do którego mia∏a obowiàzywaç Generalna umowa dzier˝awy.
W przypadku ziszczenia si´ warunku wejÊcia w ˝ycie umowy, Dzier˝awca ma prawo wskazania podmiotu na miejsce Cosmopol
Ltd. Sp. z o.o., je˝eli podmiot ten zostanie zaakceptowany przez Bankowy Fundusz Leasingowy S.A., który zawrze z nim odpowiednià umow´ odp∏atnego u˝ywania rzeczy. Wówczas dojdzie do zawarcia nowej generalnej umowy dzier˝awy o treÊci zgodnej
z Generalnà umowà dzier˝awy. Je˝eli w ciàgu 30 dni nie dojdzie do zawarcia nowej generalnej umowy dzier˝awy, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. wska˝e w ciàgu 30 dni podmiot, który zawrze takà umow´. W razie odmowy zawarcia nowej generalnej
umowy dzier˝awy przez dzier˝awc´ strony b´dà zwiàzane niniejszà umowà.
Umowa nr 28/UP/2001 (1002372)
Data zawarcia umowy:
01.08.2001 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Publiczny Specjalistyczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej z siedzibà w Inowroc∏awiu („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych w budynkach Zamawiajàcego oraz innych us∏ug wymienionych enumeratywnie w umowie.
Istotne postanowienia umowy:
WartoÊç rycza∏towa umowy w miesiàcu obrachunkowym wynosi 208 892 PLN. Szacunkowa wartoÊç umowy wynosi 7.520.112
PLN.
W ramach Êwiadczenia us∏ug Impel S.A. zobowiàzany jest przejàç 110 pracowników Zamawiajàcego zgodnie z art. 231 Kodeksu
Pracy. Pozosta∏e niezb´dne kadry Impel S.A. uzupe∏ni we w∏asnym zakresie. W przypadku cz´Êciowego ograniczenia lub rozwiàzania umowy Zamawiajàcy przejmie przekazanych pracowników w ca∏oÊci lub odpowiedniej cz´Êci w dniu up∏ywu okresu wypowiedzenia umowy.
Impel S.A. ma prawo rozwiàzania umowy bez okresu wypowiedzenia, w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia odpowiedzialnoÊci za jednostronne wypowiedzenie umowy, gdy Zamawiajàcy zalega z zap∏atà nale˝noÊci za wykonane
us∏ugi przez 60 dni. Zamawiajàcy ma prawo rozwiàzaç umow´ bez okresu wypowiedzenia w przypadku ra˝àcych zaniedbaƒ obowiàzków, którego skutkiem mo˝e byç zagro˝enie zdrowia lub ˝ycia pacjenta. W razie wystàpienia istotnej zmiany okolicznoÊci powodujàcej, ˝e wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie 1 miesiàca
od powzi´cia wiadomoÊci o tych okolicznoÊciach.
Kary umowne – Impel S.A. zobowiàzany jest do naprawienia szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienale˝ytym
wykonaniem zobowiàzania do wysokoÊci równej 1.000.000 USD wg kursu na dzieƒ powstania szkody i na zasadach polisy
ubezpieczeniowej PZU za jedno zdarzenie. Za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie zaleceƒ pokontrolnych Impel S.A. zobowiàzany jest zap∏aciç kar´ umownà w wysokoÊci 0,1% wynagrodzenia wynikajàcego ze specyfikacji cenowej dla danej komórki
organizacyjnej. W zakresie przewy˝szajàcym wysokoÊç kar umownych strony majà prawo dochodziç odszkodowaƒ na zasadach
ogólnych.
Umowa zawarta na okres 36 miesi´cy. Rozpocz´cie wykonywania umowy – 1 wrzeÊnia 2001 r.
Umowa nr 216/R/2003 (1001069)
Data zawarcia umowy:
01.02.2003 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.04.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie („Zamawiajàcy”).
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Przedmiot umowy:
Wykonywanie us∏ugi sprzàtania w obiektach szpitala, terenu zewn´trznego oraz inne tego typu us∏ugi na rzecz Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
WartoÊç przedmiotu umowy netto za wykonanie wszystkich us∏ug i czynnoÊci wykonywanych na terenie szpitala w okresie 6 miesi´cy – 2.626.728 PLN. Miesi´czna szacunkowa wartoÊç umowy wynosi 437.788 PLN.
W ramach Êwiadczonych us∏ug Impel S.A. zobowiàzany jest do kontynuacji zatrudnienia z pracownikami przej´tymi od Zamawiajàcego w trybie art. 231 Kodeksu Pracy w realizacji umowy pomi´dzy Impel S.A. a Zamawiajàcym z dnia 29.11.1999 r.
Zamawiajàcy mo˝e czasowo wy∏àczyç dowolnà cz´Êç powierzchni obj´tych umowà na czas remontu, z powodu wynaj´cia powierzchni innym u˝ytkownikom itp. W takim wypadku Impel S.A. zobowiàzany jest odpowiednio pomniejszyç wartoÊç ogólnà
us∏ugi.
Umowa mo˝e byç rozwiàzana przez Zamawiajàcego za 1-miesi´cznym wypowiedzeniem, z mo˝liwoÊcià skrócenia tego okresu
w przypadku, gdy rozstrzygni´te zostanie post´powanie o zamówienie publiczne w tym zakresie, a Impel S.A. otrzyma jedynie
wynagrodzenie nale˝ne mu z tytu∏u cz´Êciowego wykonania umowy.
Zamawiajàcy mo˝e rozwiàzaç umow´ ze skutkiem z winy Impel S.A. w przypadku ra˝àcego naruszenia przez Impel S.A. warunków umowy.
W przypadku nienale˝ytego wykonania umowy z winy Impel S.A., Impel S.A. zobowiàzany jest zap∏aciç Zleceniodawcy kar´
umownà w wysokoÊci 0,01% od kwoty 1.077.274,80 PLN. W razie odstàpienia od umowy przez jednà ze stron odst´pujàcy zobowiàzany jest do zap∏aty drugiej stronie kary umownej w wysokoÊci 20% wartoÊci umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w zwiàzku z ra˝àcym naruszeniem umowy przez Impel S.A., Impel S.A. zap∏aci Zamawiajàcemu kar´ umownà w wysokoÊci 20% wartoÊci umowy. Niezale˝nie od naliczonych i pobranych kar umownych Zamawiajàcy ma prawo
dochodziç odszkodowania do pe∏nej wysokoÊci poniesionej szkody.
Umowa zawarta na okres 9 miesi´cy, tj. od 01.02.2003 r. do 30.09.2003 r.
Umowa nr 1001687
Data zawarcia umowy:
29.09.2000 r.
Strony umowy:
Impel S.A. oraz Szpital Specjalistyczny im. Stefana ˚eromskiego Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej w Krakowie
(„Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie us∏ug kompleksowego, ca∏odziennego i codziennego ˝ywienia pacjentów Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
Maksymalna kwota zobowiàzania z tytu∏u realizacji umowy wynosi 7.778.880 PLN. Miesi´czna szacunkowa wartoÊç umowy
wynosi 216.080 PLN.
Impel S.A. zobowiàzany jest przejàç zatrudnionych 76 pracowników Zamawiajàcego w oparciu o art. 231 KP. W przypadku rozwiàzania niniejszej umowy w ca∏oÊci lub w cz´Êci dotyczàcej zakresu Êwiadczonej us∏ugi Zamawiajàcy przejmie od Impel S.A. przej´tych pracowników lub pokryje koszty rozwiàzania z nimi odpowiednich umów, w przypadku poniesienia ich przez Impel S.A.
Koszty te zwi´kszà w danym miesiàcu wartoÊç umowy. Zamawiajàcy nie mo˝e zatrudniç bezpoÊrednio pracowników Impel S.A.
bez jego zgody w okresie obowiàzywania niniejszej umowy. Powy˝szy zakaz dotyczy zarówno umów o prac´, jak i umów cywilnoprawnych.
Impel S.A. jest zobowiàzany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 1.000.000 PLN. Impel S.A. ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za jakoÊç posi∏ków i wszelkie spowodowane nimi szkody zarówno wobec Zamawiajàcego, jak i wzgl´dem osób trzecich. Impel S.A. zobowiàzuje si´ do pokrycia szkody, wynikajàcej z udowodnionego niewykonania lub nienale˝ytego wykonania niniejszej umowy oraz z czynu
niedozwolonego, do wysokoÊci 1.000.000 PLN i na zasadach polisy ubezpieczeniowej, chyba ˝e udowodnione niewykonanie lub
nienale˝yte wykonanie umowy jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które Impel S.A. nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
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Zamawiajàcy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiàzania umowy i naliczenia kary umownej, je˝eli Impel S.A. nie
usunie udowodnionych uchybieƒ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajàcego lub gdy przypadki uchybieƒ b´dà si´ powtarzaç.
Impel S.A. ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez
Zamawiajàcego z p∏atnoÊcià nale˝nego wynagrodzenia za dwa miesiàce wykonywania us∏ugi lub regularnie opóênia zap∏at´ za trzy
kolejne miesiàce rozrachunkowe o co najmniej 14 dni. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie miesiàca od powzi´cia
wiadomoÊci, i˝ wystàpi∏y istotne zmiany powodujàce, ˝e wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o przewidziec przy zawieraniu umowy.
Zamawiajàcy zap∏aci kar´ umownà w wysokoÊci 6-krotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników ustalonego w Zarzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na dzieƒ stwierdzenia naruszenia, je˝eli bez zgody Impel S.A. zatrudni bezpoÊrednio
lub poÊrednio pracowników Impel S.A. Zakaz ten dotyczy umów o prac´ oraz umów cywilnoprawnych.
Impel S.A. zap∏aci kar´ umownà w wysokoÊci 5% wartoÊci przedmiotu umowy, je˝eli odstàpi od umowy z przyczyn le˝àcych wy∏àcznie po jego stronie. Impel S.A. zap∏aci kar´ umownà w wysokoÊci 2% miesi´cznej wartoÊci przedmiotu umowy w przypadku
udowodnionej wadliwoÊci wykonywanej us∏ugi w zakresie okreÊlonym w niniejszej umowie. Zamawiajàcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupe∏niajàcego ponad kar´ umownà na zasadach ogólnych.
Umowa zawarta jest na okres trzech lat, liczàc od dnia 02.10.2000 r., z mo˝liwoÊcià jej przed∏u˝enia. W zwiàzku z bliskim terminem zakoƒczenia umowy Impel Group przygotowuje si´ do z∏o˝enia oferty i jest zdecydowany kontynuowaç us∏ug´ w miejsce
Impel S.A.
Umowa o wspó∏pracy nr 7/DWR/2002
Data zawarcia umowy:
05.07.2002
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibà w P∏ocku („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel S.A. us∏ug na rzecz Zamawiajàcego polegajàcych na wynajmie, dostarczaniu i konserwacji odzie˝y
ochronnej, roboczej i s∏u˝bowej pracowników stacji paliw i innych obiektów Zamawiajàcego.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 100.000 PLN netto. WartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi
6.000.000 PLN.
Impel S.A. zobowiàzuje si´ do wykonania na obiektach Zamawiajàcego inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiajàcego odzie˝y
roboczej i s∏u˝bowej, wykup dotychczas u˝ytkowanej przez Zamawiajàcego odzie˝y s∏u˝bowej i roboczej oraz okreÊlenie iloÊci
odzie˝y do uzupe∏nienia dla celów Êwiadczenia us∏ug z zakresu wynajmu i serwisu odzie˝y roboczej i zakup odzie˝y w firmie wskazanej przez Zamawiajàcego. Impel S.A. Êwiadczy us∏ugi prania odzie˝y i naprawy drobnych uszkodzeƒ. Impel S.A. zobowiàzany
jest do odsprzedania Zamawiajàcemu bàdê podmiotowi przez niego wskazanemu ca∏oÊci lub cz´Êci odzie˝y b´dàcej w obrocie,
w terminie jednego miesiàca od z∏o˝enia pisemnego wniosku Zamawiajàcego. Impel S.A. ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzàdzone Zamawiajàcemu oraz osobom trzecim wskutek dzia∏aƒ podejmowanych przez Impel S.A. w trakcie realizacji niniejszej umowy. Impel S.A. zobowiàzuje si´ do wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej, które b´dzie wa˝ne przez ca∏y czas obowiàzywania umowy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym PZU S.A.
na kwot´ 1.000.000 PLN. Umowa zawarta na czas nieokreÊlony. Strony majà prawo wypowiedzieç umow´ z zachowaniem 2miesi´cznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiàzania umowy przez któràÊ ze stron Zamawiajàcy zobowiàzany jest odkupiç od Impel S.A. ca∏oÊç odzie˝y pozostajàcej w obrocie po cenie wyjÊciowej pomniejszonej o amortyzacj´ wynikajàcà z okresu
u˝ytkowania. Wszelkie spory wynik∏e z tytu∏u realizacji postanowieƒ niniejszej umowy strony zobowiàzujà si´ za∏atwiaç w drodze
negocjacji i ugody, a w przypadku jej nieosiàgni´cia w terminie 30 dni od dnia zg∏oszenia przez jednà ze stron zawarcia ugody, strony mogà wystàpiç do Sàdu Arbitra˝owego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Za nieterminowe wykonanie us∏ugi z winy Impel S.A. Zamawiajàcy ma prawo obcià˝enia Impel S.A. karà umownà w wysokoÊci
100 PLN za ka˝dy dzieƒ opóênienia w dostarczeniu odzie˝y poszczególnym pracownikom, chyba opóênienie jest wynikiem dzia∏ania si∏y wy˝szej.

125

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

Umowa najmu i serwisu odzie˝y roboczej nr 1002398
Data zawarcia umowy:
01.09.2001 r., zmieniona aneksem nr 1 do umowy z dnia 01.01.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako wykonawca oraz Pol-Miedê Trans Spó∏ka z o.o. z siedzibà w Lubinie („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Wynajem rzeczy Zamawiajàcemu dla potrzeb pracowników Zamawiajàcego oraz zapewnienie us∏ug dostarczania odzie˝y, w tym
wynajem odzie˝y roboczej, pranie i czyszczenie odzie˝y, naprawa lub wymiana uszkodzonej odzie˝y, indywidualne oznakowanie
odzie˝y, jak równie˝ wynajem szafek na odzie˝.
Istotne postanowienia umowy:
Szacunkowa roczna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 780.000 PLN netto. WartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi 46.800.000 PLN.
Wynagrodzenie mo˝e ulec zmianie w przypadku wzrostu cen czynników majàcych wp∏yw na jego wysokoÊç, niezale˝nych od wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nie mo˝e byç wy˝sza od wskaênika inflacji og∏oszonego przez Prezesa GUS za okres od ostatniej
podwy˝ki i nie nastàpi cz´Êciej ni˝ co 6 miesi´cy. Ka˝da zmiana ceny wymaga zgody obu stron. Zamawiajàcy mo˝e zmieniaç zapotrzebowania na odzie˝ w przypadku zmian w zatrudnieniu.
Je˝eli Zamawiajàcy zalega z terminowà zap∏atà za dwa pe∏ne okresy p∏atnoÊci, Impel S.A. mo˝e rozwiàzaç umow´ bez okresu wypowiedzenia bàdê uzale˝niç nast´pne dostawy od uregulowania zaleg∏oÊci. Z chwilà rozwiàzania umowy Zamawiajàcy zobowiàzany jest w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 30 dni do wykupienia u˝ywanej przez pracowników odzie˝y roboczej b´dàcej przedmiotem
umowy za jej aktualnà w danym momencie wartoÊç. Zap∏ata kary umownej nie narusza tego obowiàzku ani praw Impel S.A. do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiajàcy ma prawo do reklamacji iloÊci i jakoÊci us∏ug Êwiadczonych przez
Impel S.A. W przypadku uzasadnionych reklamacji jakoÊciowych Impel S.A. wykona us∏ug´ ponownie, w prawid∏owy sposób, bez
prawa do ponownego wynagrodzenia za wykonanie us∏ugi, której jakoÊç zosta∏a zakwestionowana, jak i powtórnego wykonania
us∏ugi.
Umow´ zawarto na czas nieokreÊlony z mo˝liwoÊcià jej rozwiàzania za 6-miesi´cznym okresem wypowiedzenia, nie wczeÊniej
jednak ni˝ po up∏ywie 18 miesi´cy od dnia pierwszej dostawy odzie˝y. W razie zaistnienia enumeratywnie wymienionych zdarzeƒ
wymienionych w umowie, charakterystycznych dla tego typu umów handlowych, strony mogà rozwiàzaç umow´ bez zachowania
okresu wypowiedzenia.
W przypadku stwierdzenia wykonania us∏ugi o z∏ej jakoÊci Zamawiajàcy obcià˝y Impel S.A. karà w wysokoÊci 50% wynagrodzenia
za us∏ug´, która by∏a reklamowana. W przypadku rozwiàzania umowy w trybie sprzecznym z postanowieniami umowy Zamawiajàcy zobowiàzany jest do zap∏acenia kary umownej w wysokoÊci: (i) 100% wartoÊci oddanych w u˝ytkowanie lub b´dàcych
w przygotowaniu ubraƒ i czynszów miesi´cznych, je˝eli zerwanie umowy nastàpi∏o w okresie od podpisania umowy do 9 miesi´cy od pierwszej dostawy odzie˝y do zamawiajàcego; (ii) 75% wartoÊci oddanych w u˝ytkowanie ubraƒ i 4 czynszów miesi´cznych, je˝eli zerwanie umowy nastàpi∏o w okresie 9-18 miesi´cy od daty pierwszej dostawy odzie˝y.

6.2. IMPEL GROUP
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Impel Group jest stronà 1 istotnej umowy.
Umowa nr 42.2001
Data zawarcia umowy:
7.11.2001 r.
Strony umowy:
Impel Group jako wykonawca oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie przez Impel Group us∏ug z zakresu przygotowywania i wydawania posi∏ków.
Istotne postanowienia umowy:
Szacowana wartoÊç umowy wynosi 5.470.000 PLN. Miesi´czna wartoÊç umowy wynosi 151.944 PLN.
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Impel Group gwarantuje sta∏oÊç ceny przez okres 240 dni. Po tym okresie ceny mogà byç waloryzowane w okresach rocznych na
drodze aneksu o wskaênik wzrostu cen, dóbr i us∏ug konsumpcyjnych og∏oszony przez GUS.
Impel Group zobowiàzuje si´ do przej´cia 37 osób aktualnie zatrudnionych w trybie 231 Kodeksu Pracy i zatrudni tych pracowników na okres nie krótszy ni˝ 36 miesi´cy.
Impel Group zap∏aci Zamawiajàcemu kary umowne w wysokoÊci 10% miesi´cznej wartoÊci umowy, gdy Zamawiajàcy odstàpi
od umowy z powodu okolicznoÊci, za które odpowiada Impel Group. Zamawiajàcy zap∏aci Impel Group kary umowne w wysokoÊci 10% miesi´cznej wartoÊci umowy, gdy Impel Group odstàpi od umowy z powodu okolicznoÊci, za które odpowiada
Zamawiajàcy.
Je˝eli zaistniejà istotne zmiany okolicznoÊci, w których wykonanie umowy nie le˝y w interesie publicznym, czego nie mo˝na by∏o
przewidzieç w chwili zawarcia umowy, Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy w terminie miesiàca od stwierdzenia takich okolicznoÊci, a Impel Group mo˝e za˝àdaç jedynie wynagrodzenia nale˝nego mu z tytu∏u wykonania cz´Êci umowy.
Je˝eli wysokoÊç kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogà dochodziç odszkodowania uzupe∏niajàcego.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia z podaniem uzasadnienia.
Umowa zosta∏a zawarta na czas okreÊlony, tj. od dnia 1.02.2002 r. do dnia 31.05.2005 r.

6.3. IMPEL SECURITY POLSKA
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security jest stronà 5 istotnych umów.
Generalna umowa dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02
Data zawarcia umowy:
11.07.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako („Dzier˝awca”), Cosmopol LTD Sp. z o.o. z siedzibà w Gdyni jako („Wydzier˝awiajàcy”) oraz Bankowy
Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibà w ¸odzi jako („Finansujàcy”).
Przedmiot umowy:
Dzier˝awa pojazdów („przedmiot dzier˝awy”) i us∏ugi z zakresu eksploatacji („Zarzàdzanie Flotà”).
Istotne postanowienia umowy:
Wydzier˝awiajàcy oddaje Dzier˝awcy do u˝ywania i pobierania po˝ytków przedmiot dzier˝awy, a Dzier˝awca zobowiàzany jest
do p∏acenia czynszów i innych nale˝noÊci okreÊlonych umowà.
Wydzier˝awiajàcy posiada prawo do przedmiotu dzier˝awy, które dla ka˝dego z pojazdów stanowiàcych przedmiot dzier˝awy
jest okreÊlone umowà leasingu albo umowà dzier˝awy z Finansujàcym.
Okres dzier˝awy okreÊlany jest indywidualnie dla ka˝dego pojazdu. Szczegó∏y okreÊla protokó∏ zdawczo-odbiorczy.
Umowa zawarta zosta∏a na czas nieokreÊlony i ma charakter umowy ramowej.
WysokoÊç i terminy p∏atnoÊci czynszów dzier˝awnych okreÊlone sà indywidualnie dla ka˝dego pojazdu b´dàcego przedmiotem
dzier˝awy. Koszty zwiàzane z w∏asnoÊcià, posiadaniem oraz utrzymaniem przedmiotu dzier˝awy w nale˝ytym stanie ponosi Dzier˝awca. Czynsze p∏atne sà w terminach miesi´cznych.
Umowa wraz z bliêniaczà umowà nr C/WR/2003/01 zawartà przez Impel S.A. z Cosmopol LTD Sp. z o.o. oraz Bankowym
Funduszem Leasingowym S.A. w dniu 11.07.2003 r. (której szczegó∏owy opis znajduje si´ w pkt. 6.1 Rozdzia∏u V Prospektu),
zgodnie z planami Emitenta, docelowo obejmowaç b´dzie dzier˝aw´ przez wszystkie spó∏ki Grupy Kapita∏owej Impel oko∏o 300
pojazdów ró˝nych marek i typów o ∏àcznej wartoÊci w granicach 11-12 mln PLN. Szacunkowa roczna wartoÊç czynszów w stosunku rocznym wynosiç powinna oko∏o 1,44 mln PLN dla Impel Security Polska, przy za∏o˝eniu dzier˝awy przez Impel Security
Polska 89 pojazdów.
Wydzier˝awiajàcy zobowiàzany jest równie˝ wykonywaç na rzecz Dzier˝awcy czynnoÊci zwiàzane z eksploatacjà samochodów stanowiàcych przedmiot dzier˝awy (us∏uga zarzàdzania flotà). Us∏uga ta obejmuje m.in. wykonywanie wszelkich napraw, przeglàdów
zwiàzanych z bie˝àcà eksploatacjà samochodów, dokonywanie czynnoÊci administracyjnych, doposa˝enie pojazdów, ubezpieczenie
pojazdów, assistance, administrowanie kartami paliwowymi nale˝àcymi do Dzier˝awcy, dostarczanie samochodów zast´pczych.
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Dzier˝awca ma prawo udost´pniania pojazdów b´dàcych przedmiotem dzier˝awy wy∏àcznie pracownikom Grupy Kapita∏owej
Impel oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
WierzytelnoÊç Wydzier˝awiajàcego z tytu∏u umowy w zakresie obowiàzku zap∏aty wszelkich nale˝noÊci pieni´˝nych, w tym równie˝ kar umownych i odszkodowaƒ, jest przelana na podstawie art. 509 i nast´pnych Kodeksu Cywilnego na rzecz Finansujàcego.
Prawne zabezpieczenie umowy stanowià: (a) 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na rzecz Finansujàcego, por´czonych przez Impel S.A., (b) 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na rzecz Wydzier˝awiajàcego, por´czonych przez Impel S.A.
Strony wy∏àczajà mo˝liwoÊç wzajemnego potràcenia jakichkolwiek Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy.
Umowa mo˝e zostaç, z zastrze˝eniem pisemnego powiadomienia Dzier˝awcy, przedterminowo rozwiàzana przez Finansujàcego
lub Wydzier˝awiajàcego za zgodà Finansujàcego pod warunkiem zajÊcia jednego z przypadków: (a) Dzier˝awca pomimo upomnienia na piÊmie i wyznaczenia na piÊmie dodatkowego terminu, nie krótszego ni˝ 14 dni, zalega d∏u˝ej ni˝ 30 dni z jakàkolwiek p∏atnoÊcià wynikajàcà z umowy, (b) pomimo upomnienia na piÊmie, przedmiot dzier˝awy jest u˝ywany niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta, bez zgody Finansujàcego zmienia si´ jego przeznaczenie, oddaje si´ go do u˝ywania osobie
trzeciej lub u˝ywa si´ go w miejscach innych ni˝ okreÊlone umowà, (c) przedmiot dzier˝awy, mimo wczeÊniejszego upomnienia na
piÊmie, jest zaniedbywany w sposób nara˝ajàcy go na utrat´, uszkodzenie, przedwczesne zu˝ycie lub nara˝enie na szkod´ interesów finansujàcego, (d) Wydzier˝awiajàcy lub Dzier˝awca staje si´ podmiotem post´powania naprawczego, uk∏adowego lub upad∏oÊciowego, (e) nastàpi∏o istotne pogorszenie kondycji finansowej Dzier˝awcy, (f) nastàpi∏a utrata lub zmniejszenie realnej wartoÊci zabezpieczeƒ przedstawionych przez Dzier˝awc´, (g) Dzier˝awca nie wype∏nia obowiàzków zwiàzanych z ubezpieczeniem
pojazdów. W przypadku okreÊlonym w pkt (b) lub (c) rozwiàzanie umowy dotyczy wy∏àcznie tego pojazdu, co do którego dzier˝awca dopuÊci si´ naruszeƒ wskazanych w tych punktach, chyba ˝e naruszenia dotyczà wi´cej ni˝ 5% pojazdów – wówczas Finansujàcy lub Wydzier˝awiajàcy ma prawo do rozwiàzania ca∏ej umowy.
W przypadku przedterminowego zakoƒczenia umowy: (a) o ile zakoƒczenie umowy nie wynika z przyczyn le˝àcych po stronie
Dzier˝awcy, wówczas wchodzi w ˝ycie odr´bna umowa dzier˝awy zawarta pomi´dzy Finansujàcym a Dzier˝awcà, natomiast Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi wskazanemu przez Finansujàcego; (b) o ile zakoƒczenie umowy wynika z przyczyn le˝àcych po stronie Dzier˝awcy, wówczas Dzier˝awca lub Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi wskazanemu przez Finansujàcego, a Finansujàcy lub wskazany podmiot ma
prawo wejÊcia na teren Dzier˝awcy w celu odebrania przedmiotów dzier˝awy oraz Dzier˝awca jest zobowiàzany do zap∏aty Wydzier˝awiajàcemu odszkodowania w wysokoÊci 45% sumy pozosta∏ych do zap∏aty czynszów dzier˝awnych do terminowego zakoƒczenia umowy, jednak nie mniej ni˝ 3-krotna wartoÊç miesi´cznego czynszu brutto za dany pojazd.
Dzier˝awca ma prawo rozwiàzania umowy w ca∏oÊci przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca
kalendarzowego, je˝eli Wydzier˝awiajàcy uchyla si´ od wykonania obowiàzków okreÊlonych w umowie, po uprzednim pisemnym
wezwaniu do wykonania zobowiàzaƒ i o ile sytuacja taka dotyczy zobowiàzania, którego niewykonanie powoduje u Dzier˝awcy
powstanie szkody przekraczajàcej 5% sumy poczàtkowych wartoÊci pojazdów, sk∏adajàcych si´ na przedmiot dzier˝awy. Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do pokrycia takiej udokumentowanej straty Dzier˝awcy. Dzier˝awca mo˝e rozwiàzaç umow´
w trybie art. 491 k.c. (zw∏oka w wykonaniu zobowiàzania przez drugà stron´) z zachowaniem dodatkowego terminu odstàpienia
– 30 dni. Po up∏ywie 24 miesi´cy liczonych od podpisania protoko∏u zdawczo-odbiorczego pojazdu, Dzier˝awca ma prawo rozwiàzaç umow´ dzier˝awy w zakresie pojedynczych pojazdów, jednak ∏àcznie nie wi´cej ni˝ 5 sztuk w ca∏ym okresie umowy, przy
zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca kalendarzowego i pod warunkiem spe∏nienia kryteriów
okreÊlonych w umowie. Dzier˝awca mo˝e równie˝ rozwiàzaç umow´ w ca∏oÊci i bez odszkodowania na rzecz Wydzier˝awiajàcego wy∏àcznie w przypadku: (a) ra˝àcego naruszenia istotnych warunków umowy rzecz Wydzier˝awiajàcego; (b) je˝eli Wydzier˝awiajàcy sta∏ si´ podmiotem post´powania naprawczego, uk∏adowego lub upad∏oÊciowego; (c) je˝eli nastàpi∏o istotne pogorszenie
kondycji finansowej Wydzier˝awiajàcego. W przypadku rozwiàzania umowy dzier˝awy przez Dzier˝awc´ w ca∏oÊci wchodzi w ˝ycie odr´bna umowa dzier˝awy zawarta pomi´dzy Finansujàcym i Dzier˝awcà, natomiast Wydzier˝awiajàcy jest zobowiàzany do
wydania przedmiotów dzier˝awy podmiotowi wskazanemu przez Finansujàcego. Dzier˝awca nie mo˝e rozwiàzaç umowy w innych przypadkach.
Warunkowa umowa dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02
Data zawarcia umowy:
11.07.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako („Dzier˝awca”) oraz Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibà w ¸odzi jako („Wydzier˝awiajàcy”).
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Przedmiot umowy:
Dzier˝awa pojazdów („przedmiot dzier˝awy”).
Istotne postanowienia umowy:
Wydzier˝awiajàcy oddaje Dzier˝awcy do u˝ywania i pobierania po˝ytków przedmiot dzier˝awy, a Dzier˝awca zobowiàzany jest
do p∏acenia czynszów i innych nale˝noÊci okreÊlonych umowà.
Wydzier˝awiajàcy jest w∏aÊcicielem przedmiotu dzier˝awy.
Okres dzier˝awy okreÊlany jest indywidualnie dla ka˝dego pojazdu. Szczegó∏y okreÊla protokó∏ zdawczo-odbiorczy.
WysokoÊç i terminy p∏atnoÊci czynszów dzier˝awnych okreÊlone sà indywidualnie dla ka˝dego pojazdu b´dàcego przedmiotem
dzier˝awy. Koszty zwiàzane z w∏asnoÊcià, posiadaniem oraz utrzymaniem przedmiotu dzier˝awy w nale˝ytym stanie ponosi Dzier˝awca. Czynsze p∏atne sà w terminach miesi´cznych.
Dzier˝awca ma prawo udost´pniania pojazdów b´dàcych przedmiotem dzier˝awy wy∏àcznie pracownikom Grupy Kapita∏owej
Impel oraz innym osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych.
Prawne zabezpieczenie umowy stanowià: 5 weksli w∏asnych in blanco wraz z deklaracjà wekslowà, wystawionych przez Dzier˝awc´ na rzecz Wydzier˝awiajàcego, por´czonych przez Impel S.A.
Strony wy∏àczajà mo˝liwoÊç wzajemnego potràcenia jakichkolwiek Êwiadczeƒ wynikajàcych z umowy.
Umowa mo˝e zostaç, z zastrze˝eniem pisemnego powiadomienia Dzier˝awcy, przedterminowo rozwiàzana przez Wydzier˝awiajàcego pod warunkiem zajÊcia jednego z przypadków: (a) Dzier˝awca pomimo upomnienia na piÊmie i wyznaczenia na piÊmie dodatkowego terminu, nie krótszego ni˝ 14 dni, zalega d∏u˝ej ni˝ 30 dni z jakàkolwiek p∏atnoÊcià wynikajàcà z umowy, (b) pomimo
upomnienia na piÊmie, przedmiot dzier˝awy jest u˝ywany niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami producenta, bez zgody
Wydzier˝awiajàcego zmienia si´ jego przeznaczenie, oddaje si´ go do u˝ywania osobie trzeciej lub u˝ywa si´ go w miejscach innych ni˝ okreÊlone umowà, (c) przedmiot dzier˝awy, mimo wczeÊniejszego upomnienia na piÊmie, jest zaniedbywany w sposób
nara˝ajàcy go na utrat´, uszkodzenie, przedwczesne zu˝ycie lub nara˝enie na szkod´ interesów finansujàcego, (d) Dzier˝awca staje si´ podmiotem post´powania naprawczego, uk∏adowego lub upad∏oÊciowego, (e) nastàpi∏o istotne pogorszenie kondycji finansowej Dzier˝awcy, (f) nastàpi∏a utrata lub zmniejszenie realnej wartoÊci zabezpieczeƒ przedstawionych przez Dzier˝awc´,
(g) Dzier˝awca nie wype∏nia obowiàzków zwiàzanych z ubezpieczeniem pojazdów. W przypadku okreÊlonym w pkt (b) lub (c)
rozwiàzanie umowy dotyczy wy∏àcznie tego pojazdu, co do którego dzier˝awca dopuÊci si´ naruszeƒ wskazanych w tych punktach, chyba ˝e naruszenia dotyczà wi´cej ni˝ 5% pojazdów – wówczas Wydzier˝awiajàcy ma prawo do rozwiàzania ca∏ej umowy.
W przypadku przedterminowego zakoƒczenia umowy: (a) Dzier˝awca jest zobowiàzany do wydania przedmiotów dzier˝awy
podmiotowi wskazanemu przez Wydzier˝awiajàcego, a Wydzier˝awiajàcy lub wskazany podmiot ma prawo wejÊcia na teren
Dzier˝awcy w celu odebrania przedmiotów dzier˝awy oraz Dzier˝awca jest zobowiàzany do zap∏aty Wydzier˝awiajàcemu odszkodowania w wysokoÊci 45% sumy pozosta∏ych do zap∏aty czynszów dzier˝awnych do terminowego zakoƒczenia umowy, jednak nie mniej ni˝ 3-krotna wartoÊç miesi´cznego czynszu brutto za dany pojazd.
Dzier˝awca mo˝e rozwiàzaç umow´ w trybie art. 491 k.c. (zw∏oka w wykonaniu zobowiàzania przez drugà stron´) z zachowaniem dodatkowego terminu odstàpienia – 30 dni. Po up∏ywie 24 miesi´cy liczonych od podpisania protoko∏u zdawczo-odbiorczego pojazdu, Dzier˝awca ma prawo rozwiàzaç umow´ dzier˝awy w zakresie pojedynczych pojazdów, jednak ∏àcznie nie wi´cej
ni˝ 5 sztuk w ca∏ym okresie umowy, przy zachowaniu 30-dniowego terminu wypowiedzenia na koniec miesiàca kalendarzowego
i pod warunkiem spe∏nienia kryteriów okreÊlonych w umowie. Dzier˝awca mo˝e równie˝ rozwiàzaç umow´ w ca∏oÊci i bez odszkodowania na rzecz Wydzier˝awiajàcego wy∏àcznie w przypadku ra˝àcego naruszenia istotnych warunków umowy rzecz Wydzier˝awiajàcego. Dzier˝awca nie mo˝e rozwiàzaç umowy w innych przypadkach.
Umowa wchodzi w ˝ycie w przypadku ziszczenia si´ jednego z warunków: (i) Wydzier˝awiajàcy rozwià˝e generalnà umow´
dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02 z dnia 11.07.2003 r. (generalna umowa dzier˝awy) z przyczyn nie le˝àcych po stronie Dzier˝awcy,
(ii) odstàpienia przez Dzier˝awc´ od generalnej umowy dzier˝awy w trybie art. 491 k.c., (iii) przedterminowego rozwiàzania generalnej umowy dzier˝awy przez Dzier˝awc´. WejÊcie w ˝ycie umowy nast´puje w dniu zakoƒczenia generalnej umowy dzier˝awy. Umowa obowiàzuje do dnia, do którego mia∏a obowiàzywaç generalna umowa dzier˝awy.
W przypadku ziszczenia si´ warunku wejÊcia w ˝ycie umowy, Dzier˝awca ma prawo wskazania podmiotu na miejsce Cosmopol
Ltd. Sp. z o.o., je˝eli podmiot ten zostanie zaakceptowany przez Bankowy Fundusz Leasingowy S.A., który zawrze z nim odpowiednià umow´ odp∏atnego u˝ywania rzeczy. Wówczas dojdzie do zawarcia nowej generalnej umowy dzier˝awy o treÊci zgodnej
z generalnà umowà dzier˝awy. Je˝eli w ciàgu 30 dni nie dojdzie do zawarcia nowej generalnej umowy dzier˝awy, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. wska˝e w ciàgu 30 dni podmiot, który zawrze takà umow´. W razie odmowy zawarcia nowej generalnej
umowy dzier˝awy przez dzier˝awc´ strony b´dà zwiàzane niniejszà umowà.
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Umowa nr 1367
Data zawarcia umowy:
30 paêdziernika 1998 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska oraz Gdaƒska Stocznia Remontowa im. Józefa Pi∏sudskiego („Zamawiajàcy”).
Przedmiot umowy:
Wykonywanie na rzecz Zamawiajàcego obowiàzków zwiàzanych z ochronà mienia Zamawiajàcego polegajàcych na bezpoÊredniej
ochronie fizycznej, w tym konwojowaniu wartoÊci pieni´˝nych oraz zabezpieczeniu technicznym zainstalowanym i uruchomionym
przez Impel Security Polska.
Istotne postanowienia umowy:
Maksymalna kwota zobowiàzania z tytu∏u realizacji umowy wynosi 143.500 PLN miesi´cznie netto. Szacunkowa wartoÊç umowy
w okresie 5 lat wynosi 8.610.000 PLN.
Impel Security Polska zobowiàzany jest przejàç pracowników Zamawiajàcego i zobowiàzuje si´ we w∏asnym zakresie i na w∏asny
koszt uzupe∏niç ich kwalifikacje w zakresie ochrony mienia.
Impel Security Polska odpowiada jak za w∏asne za wszelkie dzia∏ania lub zaniechania osób, którym powierzy∏ sprawowanie ochrony mienia, lub za pomocà których wykonuje obowiàzki wynikajàce z umowy. Impel Security Polska zobowiàzuje si´ do naprawienia szkody wynik∏ej z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy lub z czynu niedozwolonego Wykonawcy do wysokoÊci
100% kontraktu netto za jedno zdarzenie, chyba ˝e udowodnione niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które Impel Security Polska nie ponosi odpowiedzialnoÊci.
Zamawiajàcy umo˝liwi wykonanie us∏ugi m.in. przez udost´pnienie odpowiednich pomieszczeƒ na terenie stoczni.
Umowa zawarta jest na czas nieokreÊlony. Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, a w przypadku ra˝àcego naruszenia przez Wykonawc´ istotnych postanowieƒ umowy z zachowaniem jednomiesi´cznego terminu wypowiedzenia.
Zamawiajàcy zobowiàzany jest zap∏aciç kar´ umownà w wysokoÊci 6-krotnoÊci najni˝szego wynagrodzenia za prac´ pracowników
ustalonego w Zarzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na dzieƒ stwierdzenia naruszenia, je˝eli bez zgody Wykonawcy zatrudni bezpoÊrednio lub poÊrednio pracowników Wykonawcy. Zakaz ten dotyczy umów o prac´ oraz umów cywilnoprawnych.
Umowa nr 1001287
Data zawarcia umowy:
24.05.2002 r.
Strony umowy:
ALSTOM Power Sp. z o.o. z siedzibà w Elblàgu („Zamawiajàcy”) oraz Impel Security Polska.
Przedmiot umowy:
Âwiadczenie na rzecz Zamawiajàcego us∏ug ochrony mienia w obszarze i w obiektach Zamawiajàcego. Ochrona mienia obejmuje
przede wszystkim organizacj´ ochrony, ochron´ terenu poprzez posterunki sta∏e i patrole, sprawdzanie ruchu osobowo-materia∏owego, kontrol´ stanu zabezpieczenia budynków i placów magazynowych Zamawiajàcego oraz konwojowanie wartoÊci pieni´˝nych.
Istotne postanowienia umowy:
Maksymalna kwota zobowiàzania z tytu∏u realizacji umowy wynosi 126.500 PLN miesi´cznie. Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi 7.590.000 PLN.
Umowa zawarta jest na czas nieokreÊlony.
Impel Security Polska przejmie zatrudnionych u Zamawiajàcego pracowników w oparciu o art. 231 KP z zachowaniem co najmniej
przez okres 12 miesi´cy od dnia zatrudnienia stawki zaszeregowania tych pracowników w wysokoÊci okreÊlonej u Zamawiajàcego w dniu 30 maja 2002 r. Zamawiajàcy oÊwiadcza, i˝ przejmowanym pracownikom wyp∏acono nagrody jubileuszowe, jakie mog∏yby im przys∏ugiwaç od Zamawiajàcego w okresie 12 miesi´cy od dnia zawarcia umowy. Wyp∏acone w tym samym okresie przej´tym pracownikom renty chorobowe przez Impel Security Polska powi´kszà wynagrodzenie Impel Security Polska.
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W przypadku uznaniowego rozwiàzania umowy w okresie 12 miesi´cy od jej zawarcia przez Zamawiajàcego lub z powodów, za
które odpowiada Zamawiajàcy, b´dzie on uprawniony i zobowiàzany wed∏ug swojego wyboru do przej´cia od Impel Security Polska przej´tych pracowników lub pokrycia kosztów rozwiàzania z nimi umowy o prac´.
W przypadku uznaniowego rozwiàzania umowy przez Impel Security Polska lub przez Zamawiajàcego, ale z powodów, za które
odpowiada Impel Security Polska, b´dzie on uprawniony, ale nie zobowiàzany, wed∏ug swojego wyboru do przej´cia od Impel Security Polska przej´tych pracowników lub pokrycia kosztów rozwiàzania z nimi umowy o prac´.
Impel Security Polska jest zobowiàzany do posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoÊci wynikajàcej z wykonania niniejszej umowy w wysokoÊci nie ni˝szej ni˝ 1.000.000 USD.
Ka˝da ze stron mo˝e wypowiedzieç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia.
Zamawiajàcy ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez Impel Security Polska niniejszej umowy, zagro˝enia Impel Security Polska
upad∏oÊcià lub przej´cia kontroli nad Impel Security Polska przez konkurenta Grupy ALSTOM.
Impel Security Polska ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia
w przypadku zalegania przez Zamawiajàcego z p∏atnoÊcià nale˝nego wynagrodzenia za dwa kolejne miesiàce wykonywania us∏ugi.
Kary umowne: 1,4% wynagrodzenia z tytu∏u przypadku lub sumy przypadków nienale˝ytego wykonania umowy w trakcie danej
zmiany. W przypadku braku szkody u Zamawiajàcego kara umowna ulega obni˝eniu do wysokoÊci 0,7% wynagrodzenia. Zamawiajàcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupe∏niajàcego, je˝eli kara umowna nie pokrywa szkody Zamawiajàcego, do kwoty nie wi´kszej ni˝ jeden milion dolarów amerykaƒskich.
Umowa najmu nr 5/2002
Data zawarcia umowy:
27.12.2002 r., zmieniona 2 aneksami.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako Najemca oraz Impel Real Estate („Wynajmujàcy”). Strony umowy sà jednostkami w 100% zale˝nymi od
Emitenta.
Przedmiot umowy:
Najem pomieszczeƒ biurowych mieszczàcych si´ w budynku przy ul. Âl´˝nej 118 we Wroc∏awiu o ∏àcznej powierzchni 1136,76 m2.
Istotne postanowienia umowy:
Za wynajem pomieszczeƒ Impel Security Polska b´dzie p∏aci∏ Impel Real Estate miesi´czny czynsz w wysokoÊci 52.000 PLN.
Szacunkowa wartoÊç umowy w okresie 5 lat wynosi 3.120.000 PLN.
Czynsz najmu zawiera op∏at´ za: zu˝ycie energii elektrycznej, zu˝ycie wody i odprowadzenie Êcieków, wywóz nieczystoÊci sta∏ych, ogrzewanie pomieszczeƒ, ochron´ i sprzàtanie wynajmowanych pomieszczeƒ, u˝ytkowanie dêwigów i powierzchni komunikacyjnych i u˝ytkowanie pomieszczeƒ sanitarnych.
Impel Real Estate udost´pni Impel Security Polska mo˝liwoÊç pod∏àczenia w budynku w∏asnych linii telefonicznych, sieci komputerowej oraz transmisji danych.
Impel Security Polska nie ma prawa, bez zgody Impel Real Estate, dokonywaç ˝adnych istotnych zmian w pomieszczeniach b´dàcych przedmiotem umowy oraz oddawaç lokalu w ca∏oÊci lub cz´Êci osobom trzecim do bezp∏atnego u˝ytkowania lub w podnajem.
Umowa zosta∏a zawarta na czas okreÊlony 5 lat, tj. do dnia 26.12.2007 r., z mo˝liwoÊcià jej przed∏u˝enia.
Impel Real Estate zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozwiàzania umowy w trybie natychmiastowym, je˝eli Impel Security Polska zalega
z nale˝noÊciami wynikajàcymi z niniejszej umowy za dwa pe∏ne okresy p∏atnoÊci, a tak˝e gdy narusza ra˝àco postanowienia umowy.

7. OPIS ZNANYCH EMITENTOWI UMÓW, KTÓRYCH STRONÑ SÑ
AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIÑZANE
7.1. EMITENT
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ce znana jest jedna umowa, która zosta∏a zawarta z akcjonariuszem spó∏ki zale˝nej – Impel
Group, p. Bogdanem Dzikiem, a która to umowa mo˝e mieç istotne znaczenie dla Spó∏ki.
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Porozumienie pomi´dzy Spó∏kà a Bogdanem Dzikiem
Porozumienie z dnia 7 listopada 2001 r. pomi´dzy Spó∏kà a Bogdanem Dzikiem dotyczàce okreÊlenia zasad dopuszczenia Spó∏ki do
biznesu Impel Group oraz okreÊlenia zasad podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego Impel Group przy uwzgl´dnieniu interesu stron
porozumienia.
W ramach realizacji porozumienia dokonano podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego oraz w dniu 07.04.2003 r. odby∏o si´ WZA, które wprowadzi∏o stosowne zmiany do umowy spó∏ki Impel Group.
Zgodnie z § 8 ust. 2 oraz ust. 3 umowy spó∏ki Impel Group, w przypadku zbycia udzia∏ów przez Bogdana Dzika, Emitentowi przys∏uguje prawo pierwokupu tych udzia∏ów wed∏ug nast´pujàcej procedury:
• Je˝eli Bogdan Dzik przedstawi stronie trzeciej ofert´ nabycia udzia∏ów, udzia∏y te powinny byç uprzednio zaoferowane Emitentowi po takiej samej cenie i na takich samych warunkach, jakie zosta∏y przedstawione stronie trzeciej.
• W celu zbycia udzia∏ów na rzecz wspólnika innego ni˝ Emitent, Bogdan Dzik jest uprawniony wy∏àcznie do zawarcia umowy
zbycia udzia∏ów wy∏àcznie pod warunkiem zawieszajàcym, i˝ Emitent nie wykona prawa pierwokupu.
• O zawarciu umowy sprzeda˝y udzia∏ów Bogdan Dzik jest obowiàzany zawiadomiç Emitenta w terminie 3 dni od daty zawarcia
umowy sprzeda˝y udzia∏ów pod warunkiem zawieszajàcym, i˝ Emitent nie wykona prawa pierwokupu.
• W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Bogdana Dzika zawiadomienia o zawarciu umowy sprzeda˝y udzia∏ów pod warunkiem
zawieszajàcym, Emitent jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie o nabyciu udzia∏ów na podstawie prawa pierwokupu.
• W przypadku niez∏o˝enia przez Emitenta oÊwiadczenia o nabyciu udzia∏ów na podstawie prawa pierwokupu w terminie 7 dni od
dnia otrzymania od Bogdana Dzika zawiadomienia, prawo pierwokupu Emitenta wygasa.
W przypadku zamiaru sprzeda˝y udzia∏ów przez Emitenta, Bogdan Dzik b´dzie mia∏ prawo i obowiàzek do sprzeda˝y swoich
udzia∏ów w takiej samej proporcji, po takiej samej cenie i na takich samych warunkach, wed∏ug nast´pujàcej procedury.
• Je˝eli Emitent przedstawi stronie trzeciej ofert´ nabycia udzia∏ów lub zawrze umow´ sprzeda˝y udzia∏ów, zobowiàzany jest
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda˝y udzia∏ów lub z∏o˝enia oferty sprzeda˝y udzia∏ów, do z∏o˝enia oferty nabycia udzia∏ów od Bogdana Dzika po takiej samej cenie i na takich samych warunkach, jakie zosta∏y przedstawione stronie trzeciej.
• Obowiàzek nabycia udzia∏ów przez Emitenta od Bogdana Dzika mo˝e byç przeniesiony na osob´ trzecià wskazanà przez Emitenta, na co Bogdan Dzik wyra˝a zgod´.
• Zobowiàzanie nabycia udzia∏ów od Bogdana Dzika obejmuje takà cz´Êç posiadanych przez niego udzia∏ów, jaka wynika z proporcji sprzedawanych przez Emitenta udzia∏ów do posiadanych wszystkich udzia∏ów.
• W terminie 7 dni od dnia otrzymania od Emitenta oferty nabycia udzia∏ów, Bogdan Dzik jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie
o sprzeda˝y udzia∏ów na rzecz Emitenta.
Zgodnie z § 16 ust. 8 Umowy spó∏ki Impel Group w przypadku, w którym Zarzàd Impel Group z∏o˝y wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci Impel Group lub o wszcz´cie post´powania uk∏adowego albo te˝ z∏o˝y wniosek w trybie art. 233 KSH o powzi´cie uchwa∏y o dalszym trwaniu Impel Group, o powzi´ciu uchwa∏y o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowego lub o dop∏atach, decyduje zwyk∏a
wi´kszoÊç g∏osów.
Zgodnie z § 16 ust 9 Umowy spó∏ki Impel Group w przypadku powzi´cia uchwa∏y o dop∏atach w sytuacji, o której mowa w ust´pie 8 powy˝ej, Bogdan Dzik, o ile g∏osowa∏ przeciwko uchwale o dop∏atach, jest uprawniony do ˝àdania wykupu jego udzia∏ów
przez Emitenta na podstawie wartoÊci rynkowej udzia∏ów, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia takiego ˝àdania.

7.2. IMPEL GROUP
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ce oraz Impel Group nie sà znane umowy, których stronà sà akcjonariusze oraz podmioty powiàzane, a które majà istotne znaczenie dla Spó∏ki lub Impel Group lub prowadzonej przez Spó∏k´ lub Impel Group dzia∏alnoÊci.

7.3. IMPEL SECURITY POLSKA
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ce oraz Impel Security Polska nie sà znane umowy, których stronà sà akcjonariusze oraz
podmioty powiàzane, a które majà istotne znaczenie dla Spó∏ki lub Impel Security Polska lub prowadzonej przez Spó∏k´ lub Impel
Security Polska dzia∏alnoÊci.
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8. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIÑZANYMI
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ka jest stronà szeregu umów z podmiotami powiàzanymi, które wynikajà z us∏ugowej specjalizacji poszczególnych spó∏ek w Grupie Kapita∏owej Impel. Poni˝ej przedstawiamy umowy, których wartoÊç przekracza równowartoÊç 500.000 EURO.
Umowa o Êwiadczenie us∏ug nr 01/WR/2000
Umowa nr 01/WR/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniona 3 aneksami (ostatni z dnia 2 grudnia 2002 r.) pomi´dzy Impel S.A.
a Acta HR Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu („Wykonawca”), spó∏kà w 91,67% zale˝nà od Emitenta. Przedmiotem umowy jest
Êwiadczenie przez Wykonawc´ na rzecz Spó∏ki us∏ug polegajàcych na standardowej obs∏udze kadrowej i p∏acowej osób zatrudnionych w Spó∏ce („Us∏uga Podstawowa”), obs∏udze kapita∏u poczàtkowego obejmujàcej równie˝ wystawianie zaÊwiadczeƒ Rp-7,
umo˝liwieniu osobom wskazanym przez Spó∏k´ odp∏atnego korzystania z przeglàdarki „MyHR” oraz na Êwiadczeniu innych us∏ug
zwiàzanych z szeroko rozumianà problematykà zatrudniania („Us∏ugi Dodatkowe”). Âwiadczenie Us∏ug Podstawowych rozpoczyna si´ od dnia 1 stycznia 2001 r., natomiast pozosta∏ych us∏ug od dnia 1 stycznia 2002 r. Wynagrodzenie za us∏ugi zgodnie z umowà wyliczane jest jako kombinacja jednostkowych stawek za us∏ugi pomno˝onych przez liczb´ obs∏ugiwanych pracowników oraz
stawek rycza∏towych za poszczególne us∏ugi. Zgodnie z oÊwiadczeniem Emitenta Êredniomiesi´czna wartoÊç us∏ugi (wraz z Us∏ugami Dodatkowymi) z tytu∏u umowy wynosi 321.092 z∏ netto. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoÊç wzgl´dem Spó∏ki za rzeczywistà szkod´ spowodowanà niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem obowiàzków wynikajàcych z umowy, z tym ˝e zarówno odpowiedzialnoÊç kontraktowa, jak i deliktowa Wykonawcy ograniczona jest do kwoty obj´tej polisà OC Wykonawcy,
stanowiàcej w chwili zawarcia umowy równowartoÊç kwoty 1.000.000 USD z tytu∏u odpowiedzialnoÊci kontraktowej i 1.000.000
USD z tytu∏u odpowiedzialnoÊci deliktowej. W zakresie nie obj´tym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊç Wykonawcy ogranicza si´
do rzeczywistej straty Spó∏ki, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci trzykrotnoÊci Êredniomiesi´cznej kwoty wynagrodzenia z tytu∏u
realizacji us∏ugi z trzech ostatnich miesi´cy. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych i innych dóbr osobistych Spó∏ka
ponosi odpowiedzialnoÊç tylko za szkody i regresy b´dàce nast´pstwem czynów niedozwolonych. Umowa zawiera klauzul´ si∏y
wy˝szej. Umowa mo˝e byç rozwiàzana przez ka˝dà ze stron z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia. Wykonawca mo˝e rozwiàzaç umow´ bez wypowiedzenia, je˝eli Spó∏ka zalega z p∏atnoÊcià wynagrodzenia za okres przekraczajàcy dwa
miesiàce, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zap∏aty, wskazujàcym dodatkowy 14-dniowy termin p∏atnoÊci.
Umowa o Êwiadczenie us∏ug nr 02/WR/2000
Umowa nr 02/WR/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. zmieniona 5 aneksami (ostatni z dnia 23 maja 2003 r.) pomi´dzy Impel Security
Polska Sp. z o.o., spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta, a Acta HR Sp. z o.o. we Wroc∏awiu („Wykonawca”), spó∏kà w 91,67% zale˝nà od Emitenta. Przedmiotem umowy jest Êwiadczenie przez Wykonawc´ na rzecz Spó∏ki us∏ug polegajàcych na standardowej
obs∏udze kadrowej i p∏acowej osób zatrudnionych w Spó∏ce („Us∏uga Podstawowa”), obs∏udze kapita∏u poczàtkowego obejmujàcej równie˝ wystawianie zaÊwiadczeƒ Rp-7, umo˝liwieniu osobom wskazanym przez Spó∏k´ odp∏atnego korzystania z przeglàdarki „MyHR” oraz na Êwiadczeniu innych us∏ug zwiàzanych z szeroko rozumianà problematykà zatrudniania („Us∏ugi Dodatkowe”).
Âwiadczenie Us∏ug Podstawowych rozpoczyna si´ od dnia 1 stycznia 2001 r., natomiast pozosta∏ych us∏ug od dnia 1 stycznia 2002 r.
Wynagrodzenie za us∏ugi zgodnie z umowà wyliczane jest jako kombinacja jednostkowych stawek za us∏ugi pomno˝onych przez
liczb´ obs∏ugiwanych pracowników oraz stawek rycza∏towych za poszczególne us∏ugi. Zgodnie z oÊwiadczeniem Emitenta Êredniomiesi´czna wartoÊç us∏ugi (wraz z Us∏ugami Dodatkowymi) z tytu∏u umowy wynosi 299.678 z∏ netto. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoÊç wzgl´dem Spó∏ki za rzeczywistà szkod´ spowodowanà niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem obowiàzków wynikajàcych z umowy, z tym ˝e zarówno odpowiedzialnoÊç kontraktowa, jak i deliktowa Wykonawcy ograniczona jest do
kwoty obj´tej polisà OC Wykonawcy, stanowiàcej w chwili zawarcia umowy równowartoÊç kwoty 1.000.000 USD z tytu∏u odpowiedzialnoÊci kontraktowej i 1.000.000 USD z tytu∏u odpowiedzialnoÊci deliktowej. W zakresie nie obj´tym ubezpieczeniem odpowiedzialnoÊç Wykonawcy ogranicza si´ do rzeczywistej straty Spó∏ki, nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci trzykrotnoÊci Êredniomiesi´cznej kwoty wynagrodzenia z tytu∏u realizacji us∏ugi z trzech ostatnich miesi´cy. W przypadku naruszenia ochrony danych
osobowych i innych dóbr osobistych Spó∏ka ponosi odpowiedzialnoÊç tylko za szkody i regresy b´dàce nast´pstwem czynów niedozwolonych. Umowa zawiera klauzul´ si∏y wy˝szej, zgodnie z którà strony mogà uwolniç si´ od odpowiedzialnoÊci z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków wynikajàcych z umowy w razie zaistnienia okolicznoÊci nieprzewidzianych,
niezale˝nych od jej woli, powsta∏ych po podpisaniu umowy i uniemo˝liwiajàcych jej wykonanie w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli skutkom
tym nie mo˝na by∏o zapobiec przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci i które traktowane sà na gruncie prawa polskiego lub polskich
zwyczajów handlowych jako si∏a wy˝sza. Umowa mo˝e byç rozwiàzana przez ka˝dà ze stron z zachowaniem trzymiesi´cznego
okresu wypowiedzenia. Rozwiàzanie umowy nast´puje z chwilà sporzàdzenia przez Wykonawc´ i przekazania Impel Security Polska Sp. z o.o. listy p∏ac, b´dàcych rozliczeniem trzeciego kalendarzowego miesiàca okresu wypowiedzenia. Wykonawca mo˝e
rozwiàzaç umow´ bez wypowiedzenia, je˝eli Spó∏ka zalega z p∏atnoÊcià wynagrodzenia za okres przekraczajàcy dwa miesiàce, po
uprzednim pisemnym wezwaniu do zap∏aty, wskazujàcym dodatkowy 14-dniowy termin p∏atnoÊci.

133

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

Umowy pomi´dzy Spó∏kà a Impel Serwis Sp. z o.o. o podwykonawstwo w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Spó∏ka jest stronà 25 umów o podwykonawstwo w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych
ze spó∏kà Impel Serwis Sp. z o.o. Na podstawie umów Spó∏ka powierza Impel Serwis Sp. z o.o. podwykonawstwo us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych na swojà rzecz. Umowy zawierane sà w zbli˝onej treÊci. ¸àczna Êredniomiesi´czna wartoÊç us∏ug z tytu∏u
umów wynosi 700.804 z∏ netto. Impel Serwis Sp. z o.o. jest spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta. Poni˝ej przedstawiamy przyk∏adowà umow´ o podwykonawstwo.
Umowa nr 130.2003 o podwykonawstwo w zakresie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych
Umowa nr 130.2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zmieniona 1 aneksem (z dnia 3 czerwca 2003 r.) pomi´dzy Spó∏kà a Impel Serwis
Sp. z o.o. („Wykonawca”), spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta. Zgodnie z umowà Spó∏ka powierza Wykonawcy podwykonawstwo us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych na swojà rzecz w budynku oraz na posesji Rejonowego Urz´du Poczty w Opolu przy
ul. Krakowskiej 46. Spó∏ka okreÊli Wykonawcy wymaganà liczb´ pracowników na wykonanie us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych
na 7 dni przed wykonaniem us∏ugi. Wszelkie koszty zwiàzane ze sprawami pracowniczymi, tj. odprawy, nagrody jubileuszowe itp.,
ponosi Spó∏ka. Umowa wygasa z dniem 31 maja 2004 r. Umowa mo˝e zostaç rozwiàzana przez ka˝dà ze stron z zachowaniem
jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia, który up∏ywa z ostatnim dniem miesiàca. Umowa ulega automatycznemu rozwiàzaniu
w dniu rozwiàzania umowy pomi´dzy Spó∏ka a Dyrekcjà Okr´gu Poczty w Katowicach Rejonowym Urz´dem Poczty w Opolu.
WartoÊç umowy w skali miesiàca ustala si´ na podstawie kosztorysu.
Umowy na Êwiadczenie us∏ug przygotowania i dystrybucji posi∏ków pomi´dzy Impel Group i Impel Group ¸. Bojarski
Spó∏ka Komandytowa
Impel Group, spó∏ka w 90% zale˝na od Emitenta, i Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka komandytowa, spó∏ka powiàzana z Emitentem,
sà stronami 3 umów na Êwiadczenie us∏ug przygotowania i dystrybucji posi∏ków. W ramach umów Impel Group dzia∏a jako podwykonawca na rzecz Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka komandytowa us∏ug zwiàzanych z przygotowaniem i dystrybucjà posi∏ków
w obiektach szpitali i zak∏adów opieki zdrowotnej. Umowy skonstruowane sà w sposób standardowy. ¸àczna wartoÊç umów z tego tytu∏u wynosi rocznie oko∏o 3.900.000 PLN. Poni˝ej przedstawiamy przyk∏adowà umow´ o Êwiadczenie us∏ug przygotowania
i dystrybucji posi∏ków pomi´dzy Impel Group i Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka komandytowa.
Umowa na Êwiadczenie us∏ug przygotowania i dystrybucji posi∏ków nr II
Umowa na Êwiadczenie i dystrybucj´ posi∏ków nr II z dnia 10 grudnia 2000 r. pomi´dzy Impel Group, spó∏kà w 90% zale˝nà od
Emitenta, a Impel Group ¸. Bojarski Spó∏ka Komandytowa, spó∏kà powiàzanà z Emitentem (Zamawiajàcy). Przedmiotem umowy
jest podwykonywanie przez Impel Group na rzecz Zamawiajàcego us∏ug zwiàzanych z przygotowaniem i dystrybucjà posi∏ków
w obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Przemienienia Paƒskiego Akademii Medycznej w Poznaniu.
Zgodnie z oÊwiadczeniem Emitenta roczna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi oko∏o 1.320.000 PLN. Umowa zosta∏a zawarta na
czas okreÊlony od dnia 17.01.2001 do dnia 16.01.2004 r. Zamawiajàcy pokrywa koszty inwestycji oraz zakupu niezb´dnego do
wykonania umowy sprz´tu i wyposa˝enia. Impel Group ponosi odpowiedzialnoÊç za wyrzàdzone szkody wspólnie z Zamawiajàcym w ten sposób, ˝e Impel Group ponosi t´ odpowiedzialnoÊç do wysokoÊci 70% szkody. W razie przyczynienia si´ Zamawiajàcego do wyrzàdzenia szkody odpowiedzialnoÊç Impel Group za szkody jest ograniczona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia
si´. Ka˝da ze stron mo˝e rozwiàzaç umow´ z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, który up∏ywa z ostatnim
dniem miesiàca. Strony dopuszczajà mo˝liwoÊç wczeÊniejszego rozwiàzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
W przypadku wczeÊniejszego rozwiàzania umowy przez Zamawiajàcego pokryje on straty wskazane przez Impel Group w czasie
wykonywania us∏ugi.
Umowy na Êwiadczenie us∏ug przygotowania i dystrybucji posi∏ków pomi´dzy Impel SA i Impel Group
Emitent oraz Impel Group, spó∏ka w 90% zale˝na od Emitenta, sà stronami 9 umów na Êwiadczenie us∏ug przygotowania i dystrybucji posi∏ków. W ramach umów Impel Group dzia∏a jako podwykonawca na rzecz Impel S.A. us∏ug zwiàzanych z przygotowaniem
i dystrybucjà posi∏ków w obiektach klientów. Umowy skonstruowane sà w sposób standardowy. ¸àczna wartoÊç umów z tego tytu∏u wynosi rocznie oko∏o 7.614.000 PLN. Poni˝ej przedstawiamy przyk∏adowà umow´ pomi´dzy Impel Group a Impel S.A.
Umowa nr 34.2001 na podwykonanie us∏ug cateringowych
Umowa nr 34.2001 na podwykonanie us∏ug cateringowych z dnia 3 paêdziernika 2001 r. pomi´dzy Impel S.A. („Zamawiajàcy”)
a Impel Group, spó∏kà w 90% zale˝nà od Emitenta. Przedmiotem umowy jest wykonanie powierzonej przez Zamawiajàcego Impel Group us∏ugi polegajàcej na produkcji, wydawaniu, dostarczaniu posi∏ków pacjentom oraz odbiorze naczyƒ od pacjentów
w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana ˚eromskiego Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej w Krakowie („Szpital”). W wykonaniu umowy Impel Group zobowiàzany jest do przyj´cia do wykonania wszystkich obowiàzków spoczywajàcych na Zamawiajàcym na podstawie umowy pomi´dzy Zamawiajàcym a Szpitalem. Umowa zosta∏a zawarta na czas okreÊlo-
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ny od dnia 03.10.2001 do dnia 01.10.2003 r. WartoÊç umowy stanowi iloczyn liczby ˝ywionych w skali miesiàca i ceny pe∏nego wy˝ywienia dziennego. Zgodnie z kalkulacjà kosztów miesi´czna wartoÊç przedmiotu umowy wynosi 180.995 PLN. Ka˝da ze stron
mo˝e rozwiàzaç umow´ w okresie jej trwania z zachowaniem jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia, który up∏ywa z ostatnim dniem miesiàca. Zamawiajàcy mo˝e odstàpiç od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Zamawiajàcego zlecenia na rzecz Szpitala, wskutek ra˝àcego zaniedbania w wykonywaniu us∏ugi przez Impel Group. Impel Group ponosi
pe∏nà odpowiedzialnoÊç wobec organów kontrolnych za prowadzenie us∏ug zgodnie z przepisami sanitarnymi i prawa pracy. Impel
Group ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç za wyrzàdzone szkody. Kary umowne: Impel Group zap∏aci kar´ w wysokoÊci 2% miesi´cznego wynagrodzenia za ka˝dy przypadek nienale˝ytego wykonania us∏ugi oraz kar´ w wysokoÊci 5% wartoÊci umowy
w przypadku odstàpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnoÊç.
Umowa najmu nr 264/N/Z/02 pomieszczeƒ w budynku przy ul. Âl´˝nej 118 we Wroc∏awiu
Data zawarcia umowy:
27.12.2002 r., zmieniona 4 aneksami.
Strony umowy:
Impel S.A. jako Najemca oraz Impel Real Estate Sp. z o.o. („Wynajmujàcy”).
Przedmiot umowy:
Najem pomieszczeƒ biurowych mieszczàcych si´ w budynku przy ul. Âl´˝nej 118 we Wroc∏awiu o ∏àcznej powierzchni 2.525,17 m2.
Istotne postanowienia umowy:
Za wynajem pomieszczeƒ Impel S.A. b´dzie p∏aci∏ Impel Real Estate Sp. z o.o. miesi´czny czynsz w wysokoÊci 116.157,82 PLN.
Czynsz najmu zawiera op∏at´ za: zu˝ycie energii elektrycznej, zu˝ycie wody i odprowadzenie Êcieków, wywóz nieczystoÊci sta∏ych, ogrzewanie pomieszczeƒ, ochron´ i sprzàtanie wynajmowanych pomieszczeƒ, u˝ytkowanie dêwigów i powierzchni komunikacyjnych i u˝ytkowanie pomieszczeƒ sanitarnych.
Impel Real Estate udost´pni Impel S.A. mo˝liwoÊç pod∏àczenia w budynku w∏asnych linii telefonicznych, sieci komputerowej oraz
transmisji danych.
Impel S.A. nie ma prawa, bez zgody Impel Real Estate, dokonywaç ˝adnych istotnych zmian w pomieszczeniach b´dàcych przedmiotem umowy oraz oddawaç lokalu w ca∏oÊci lub cz´Êci osobom trzecim do bezp∏atnego u˝ytkowania lub w podnajem.
Umowa zosta∏a zawarta na czas okreÊlony 5 lat, tj. do dnia 26.12.2007 r., z mo˝liwoÊcià jej przed∏u˝enia.
Impel Real Estate zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozwiàzania umowy w trybie natychmiastowym, je˝eli Impel S.A. zalega z nale˝noÊciami wynikajàcymi z niniejszej umowy za dwa pe∏ne okresy p∏atnoÊci, a tak˝e gdy narusza ra˝àco postanowienia umowy.
Przedwst´pna umowa sprzeda˝y zawarta w formie aktu notarialnego (Repertorium A nr 2127/2002) wraz z aneksami (Repertorium A nr 5488/2002)
Umowa z dnia 28.05.2002 r. pomi´dzy Impel S.A., Impel Security Polska, Agencjà Powierniczà Sp. z o.o. (spó∏kami w 100% zale˝nymi od Emitenta) oraz Asset Invest in Poland S.A. w likwidacji (spó∏ka powiàzana). Szczegó∏owy opis umowy znajduje si´ w pkt.
5.1 Rozdzia∏u V Prospektu.

9. KONCESJE I ZEZWOLENIA
9.1. EMITENT
Koncesja Nr ZK-I-L-0003/99 na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
Koncesja Nr ZK-I-L-0003/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. udzielona przez Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji Spó∏ce.
Przedmiotem koncesji jest prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpoÊredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Okres wa˝noÊci koncesji – 50 lat. Obszarem Êwiadczenia
us∏ug jest teren ca∏ego kraju. Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci – 1 lipca 1999 r.
Zg∏oszone miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci – 26 miast, w tym: Bia∏ystok, Bydgoszcz, Cz´stochowa, Chorzów, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Kielce, Legnica, Lublin, ¸ódê, Olsztyn, O∏awa, Opole, Ostrów Wielkopolski, Poznaƒ, Radomsko, Rzeszów, Sopot, Stalowa Wola, Szczecin, Wa∏brzych, Warszawa, Wroc∏aw, Zielona Góra.
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Decyzja nr D/0051/2001 w sprawie przyznania statusu zak∏adu pracy chronionej
Decyzja nr D/0051/2001 z dnia 14 listopada 2001 r. wydana przez Wojewod´ DolnoÊlàskiego na rzecz Spó∏ki, zmieniona na wniosek Emitenta decyzjà nr Z/026/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 r. Decyzja na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) przyznaje
Spó∏ce status zak∏adu pracy chronionej od dnia 25 listopada 2001 r. na okres trzech lat, tj. do dnia 24 listopada 2004 r.

9.2. IMPEL GROUP
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu Impel Group nie zosta∏y udzielone istotne koncesje, zezwolenia na prowadzenie dzia∏alnoÊci
oraz pozwolenia na korzystanie ze Êrodowiska naturalnego. Obiekty prowadzone przez Impel Group posiadajà natomiast zezwolenie wydawane w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11.05.2001 r. o warunkach zdrowotnych ˝ywienia i ˝ywnoÊci, wydawane
przez organy Inspekcji Sanitarnej i dotyczàce spe∏nienia wymagaƒ koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji.

9.3. IMPEL SECURITY POLSKA
Koncesja nr ZK-I-L-0013/99 na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej
Koncesja nr ZK-I-L-0013/99 z dnia 23 lipca 1999 r. udzielona przez Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji spó∏ce Impel Security Polska. Przedmiotem koncesji jest prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie us∏ug ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpoÊredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego. Okres wa˝noÊci koncesji – nieograniczony.
Obszarem Êwiadczenia us∏ug jest teren ca∏ego kraju. Data rozpocz´cia dzia∏alnoÊci – 1 sierpnia 1999 r.
Zg∏oszone miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci – 25 miast, w tym: Bia∏ystok, Bydgoszcz, Chorzów, Cz´stochowa, Dzier˝oniów, Jelenia Góra, Kielce, Kraków, Legnica, Lublin, ¸ódê, Olsztyn, O∏awa, Opole, Ostrów Wielkopolski, Poznaƒ, Radomsko, Rybnik, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Wa∏brzych, Warszawa, Wroc∏aw, Zielona Góra.
Decyzja nr Z/0074/2000 w sprawie zmiany decyzji stwierdzajàcej spe∏nienie warunków przyznania statusu zak∏adu
pracy chronionej w zwiàzku ze zmianà nazwy siedziby spó∏ki
Decyzja nr Z/0074/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. wydana przez Wojewod´ DolnoÊlàskiego na rzecz Impel Security Polska
Sp. z o.o. zmieniajàca za zgodà strony decyzj´ Pe∏nomocnika do spraw Osób Niepe∏nosprawnych z dnia 11 marca 1999 r.
nr D/0294/99 stwierdzajàca spe∏nienie warunków okreÊlonych dla zak∏adów pracy chronionej zgodnie z ustawà z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, ze zm.).
Zgodnie z postanowieniem Sàdu Rejonowego Wydzia∏ VI Gospodarczy w Wa∏brzychu z dnia 24 lipca 2000 r. spó∏ka HOWELL
ALFA Sp. z o.o. zmieni∏a nazw´ na Impel Security Polska Sp. z o.o. Zmieniony zosta∏ tak˝e adres siedziby spó∏ki. Decyzja
Z/0074/2000 zmienia w tym zakresie decyzj´ D/0294/99, wprowadzajàc nowà nazw´ i adres spó∏ki.

10. PATENTY, LICENCJE, ZNAKI TOWAROWE
10.1. EMITENT
Decyzja nr 134231 Urz´du Patentowego RP wraz ze Êwiadectwem ochronnym nr 134231 na znak towarowy „impel”
Decyzja nr 134231 z dnia 11 lutego 2001 r. wydana przez Urzàd Patentowy, dotyczàca rejestracji na rzecz Spó∏ki znaku towarowego s∏owno-graficznego „impel”, zg∏oszonego do rejestracji dnia 23 lutego 1998 r. za numerem Z 183833. Data pierwszeƒstwa –
23.02.1998 r. Wykaz towarów, do których oznaczania przeznaczony jest znak towarowy: (i) telefony komórkowe, (ii) us∏ugi porzàdkowo-czystoÊciowe, (iii) ochrona mienia. Klasy towarowe: 9, 37 i 42. Kolory znaku towarowego: czarny, czerwony i bia∏y. Decyzja
stanowi podstaw´ do wydania Êwiadectwa ochronnego. W wyniku wydania decyzji Urzàd Patentowy RP wyda∏ w dniu
19 kwietnia 2002 r. Êwiadectwo ochronne nr 134231 na znak towarowy „impel”, które zawiera okreÊlone w decyzji dane dotyczàce znaku towarowego „impel”, oraz dodatkowo przedstawia zastrze˝onà form´ s∏owno-graficznego znaku towarowego „impel”.
Znak towarowy „impel” odgrywa szczególnie istotnà rol´, wspomagajàc sprzeda˝ poprzez komunikowanie naszym klientom, ˝e
sprzedawane us∏ugi sà elementami komplementarnej oferty dostawcy, którego mo˝na obdarzyç zaufaniem ze wzgl´du na jego
profesjonalizm i stabilnà pozycj´ na rynku. Rola znaku towarowego „impel” w przypadku sprzedawanych przez Impel S.A. us∏ug
jest tym wi´ksza, ˝e us∏ugi te – b´dàc ka˝dorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb konkretnych odbiorców – sà trudne do porównania (gdy˝ ró˝nicowanie ofert konkurencyjnych bazuje w du˝ej mierze na zaproponowaniu odmiennego podejÊcia
do rozwiàzania problemu). Nie mogàc zatem wprost porównaç us∏ug Êwiadczonych przez firmy konkurujàce na rynku, klienci
przy wartoÊciowaniu przedstawionych ofert w znacznym stopniu opierajà si´ na ogólnej opinii o potencjalnym dostawcy, ta zaÊ
kszta∏towana jest mi´dzy innymi poprzez (odpowiednio promowany) znak towarowy.
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Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania ASW oraz oprogramowania InfoManager EIS
Umowa z dnia 30 kwietnia 1997 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 1 kwietnia 2002 r. pomi´dzy Spó∏kà a IBS Polska Sp. z o.o. z siedzibà
we Wroc∏awiu („IBS”). Na podstawie umowy IBS udziela Spó∏ce licencji na korzystanie z nast´pujàcego produktu („Produkt”): (i)
standardowego oprogramowania ASW b´dàcego wy∏àcznà w∏asnoÊcià International Business Systems (IBS) AB z siedzibà w Szwecji, zawierajàcego nast´pujàce modu∏y pakietu ASW: ASW-finanse, ASW-dystrybucja, ASW-Êrodki trwa∏e, ASW-produkcja, ASW-leasing, ASW-analizy, oraz (ii) oprogramowania InfoManager EIS, które jest w∏asnoÊcià firmy InfoManager OY Finlandia. IBS oÊwiadcza, i˝ jest uprawniony do zawierania umów licencyjnych dotyczàcych Produktu z podmiotami polskimi. Licencja uprawnia do
korzystania z oprogramowania ASW ∏àcznie tylko na jednej jednostce centralnej, natomiast z oprogramowania EIS na jednej jednostce centralnej przez 5 u˝ytkowników. Spó∏ka nie jest uprawniona do zawierania umów licencyjnych, sublicencyjnych oraz innych
umów, przedmiotem których by∏oby korzystanie z Produktu z innymi podmiotami. Licencja uprawnia do korzystania z Produktu
Spó∏k´ oraz podmioty, w których Spó∏ka lub jej w∏aÊciciele sà lub b´dà udzia∏owcem, który ∏àcznie posiada co najmniej 50% udzia∏ów lub akcji w kapitale zak∏adowym spó∏ki. Op∏aty licencyjne: (i) poczàtkowa – 190.000 USD p∏atna w ratach do zakoƒczenia
wdro˝enia; (ii) roczna – 19.440 USD (za korzystanie z oprogramowania ASW, poczàwszy od roku 1998) oraz 15% od sumy 25.000
USD (za korzystanie z oprogramowania EIS, poczàwszy od 2000 r.); (iii) op∏ata licencyjna na uzupe∏nienie – na podstawie odr´bnej
umowy (oprogramowanie ASW) lub w przypadku zwi´kszenia liczby u˝ytkowników (oprogramowanie EIS). Licencja zapewnia dost´p do najnowszych wersji Produktu pod warunkiem uiszczania przez Spó∏k´ op∏at licencyjnych. IBS udziela gwarancji na Produkt.
JednoczeÊnie od chwili przekazania produktu do eksploatacji IBS zobowiàzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e w Spó∏ce w wyniku stosowania Produktu do wysokoÊci szkody okreÊlonej w polisie, nie mniej jednak ni˝
200.000 USD. Spó∏ka mo˝e rozwiàzaç umow´ za trzymiesi´cznym wypowiedzeniem. IBS mo˝e odstàpiç od umowy w przypadku
ponad 60-dniowego opóênienia w zap∏acie op∏at z tytu∏u umowy przez Spó∏k´. Umowa jest zawarta na czas nieokreÊlony.
Rola licencji w prowadzonej przez Spó∏k´ dzia∏alnoÊci gospodarczej – System Application SoftWare w skrócie ASW, firmy IBM jest
podstawowym narz´dziem informatycznym klasy ERP, w którym pracujà spó∏ki naszej grupy kapita∏owej. Program dzia∏a na platformie firmy IBM typu „eServer iSeries”. Podstawowe modu∏y programu to: Finanse, Dystrybucja, Raporty. Zarzàdza i obs∏uguje
dzia∏alnoÊcià spó∏ki w zakresie: sprzeda˝y, gospodarki magazynowej, finansów, ksi´gowoÊci, Êrodków trwa∏ych, produkcji. Stanowi podstawowe narz´dzie usprawniajàce dzia∏alnoÊç firmy.

10.2. IMPEL GROUP
Umowa licencji na u˝ywanie znaku towarowego pomi´dzy Spó∏kà a Impel Group
Umowa licencji na u˝ywanie znaku towarowego zawarta w dniu 30 stycznia 2003 r. pomi´dzy Spó∏kà a Impel Group, spó∏kà w 90%
zale˝nà od Emitenta. Przedmiotem umowy jest upowa˝nienie przez Emitenta dla Impel Group do u˝ywania znaku towarowego
„impel” wg ustalonego projektu graficznego, zg∏oszonego do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 lutego 1998 r.
nr Z 183833. Zgodnie z umowà Impel Group jest uprawniona do korzystania ze znaku towarowego „impel”, jednak˝e bez prawa
odst´powania innym osobom prawa do korzystania ze znaku towarowego bez zgody Spó∏ki. Impel Group ma prawo do u˝ywania
w nazwie firmy s∏owa „impel”, z tym ˝e w przypadku wypowiedzenia umowy zobowiàzany jest do niezw∏ocznej zmiany firmy, tak
aby nie zawiera∏a s∏owa „impel”. Op∏ata roczna z tytu∏u umowy na rzecz Spó∏ki wynosi 224.463 PLN netto, p∏atna w 12 równych
miesi´cznych ratach. Umowa obowiàzuje do dnia 31.12.2003 r. Umowa mo˝e byç wypowiedziana przez ka˝dà ze stron z jednomiesi´cznym okresem wypowiedzenia, przypadajàcym na ostatni dzieƒ miesiàca. Naruszenie warunków korzystania ze znaku towarowego przez Impel Group upowa˝nia spó∏k´ do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku gdy w nast´pstwie wypowiedzenia umowy Impel Group nie dokona niezw∏ocznej zmiany firmy tak, aby nie zawiera∏a s∏owa „impel”, Impel
Group zap∏aci spó∏ce kar´ umownà w wysokoÊci po∏owy ustalonej rocznej op∏aty rycza∏towej z tytu∏u umowy.
Rola licencji w prowadzonej przez Impel Group dzia∏alnoÊci gospodarczej – mo˝liwoÊç wykorzystywania znaku towarowego
„impel” zwi´ksza presti˝ Impel Group w oczach klientów, którzy nie odró˝niajà poszczególnych spó∏ek w grupie oraz pozwala na
∏atwiejszà sprzeda˝ us∏ugi u klientów, którzy korzystajà ju˝ z innych produktów grupy Impel. Ponadto Impel Group korzysta z promocji znaku Impel, realizowanej na szczeblu Grupy Kapita∏owej.

10.3. IMPEL SECURITY POLSKA
Umowa licencyjna na u˝ywanie znaku towarowego pomi´dzy Spó∏kà a Impel Security
Umowa licencji na u˝ywanie znaku towarowego zawarta w dniu 30 stycznia 2003 r. pomi´dzy Spó∏kà a Impel Security Polska, spó∏kà w 100% zale˝nà od Emitenta. Przedmiotem umowy jest upowa˝nienie przez Emitenta dla Impel Security do u˝ywania znaku
towarowego „impel” wg ustalonego projektu graficznego, zg∏oszonego do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
23 lutego 1998 r. nr Z 183833. Zgodnie z umowà Impel Security Polska jest uprawniona do korzystania ze znaku towarowego „impel”, jednak˝e bez prawa odst´powania innym osobom prawa do korzystania ze znaku towarowego bez zgody Spó∏ki. Impel Security Polska ma prawo do u˝ywania w nazwie firmy s∏owa „Impel”, z tym ˝e w przypadku wypowiedzenia umowy zobowiàzany
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jest do niezw∏ocznej zmiany firmy, tak aby nie zawiera∏a s∏owa „impel”. Op∏ata roczna z tytu∏u umowy na rzecz Spó∏ki wynosi
733.098 PLN netto, p∏atna w 12 równych miesi´cznych ratach. Umowa obowiàzuje do dnia 31.12.2003 r. Umowa mo˝e byç wypowiedziana przez ka˝dà ze stron z jednomiesi´cznym okresem wypowiedzenia, przypadajàcym na ostatni dzieƒ miesiàca. Naruszenie warunków korzystania ze znaku towarowego przez Impel Security Polska upowa˝nia Spó∏k´ do wypowiedzenia umowy ze
skutkiem natychmiastowym. W przypadku gdy w nast´pstwie wypowiedzenia umowy Impel Security Polska nie dokona niezw∏ocznej zmiany firmy, tak aby nie zawiera∏a s∏owa „impel”, Impel Security zap∏aci Spó∏ce kar´ umownà w wysokoÊci po∏owy
ustalonej rocznej op∏aty rycza∏towej z tytu∏u umowy.
Rola licencji w prowadzonej przez Impel Security Polska dzia∏alnoÊci gospodarczej polega na mo˝liwoÊci wykorzystywania znaku
towarowego „impel”. Zwi´ksza to presti˝ Spó∏ki Impel Security Polska w oczach klientów, którzy nie odró˝niajà poszczególnych
spó∏ek w grupie, oraz pozwala na efektywniejszà sprzeda˝ us∏ugi u klientów, którzy korzystajà z innych produktów grupy Impel.
Ponadto Impel Security Polska korzysta z promocji znaku impel, realizowanej na szczeblu Grupy Kapita∏owej.

11. PROWADZONE PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W rozumieniu przepisów zawartych w Mi´dzynarodowych Standardach RachunkowoÊci (MSR nr 38 – 1998 rok) Grupa Impel nie
prowadzi prac badawczych ani rozwojowych. Niemniej jednak spó∏ki Grupy Impel dynamicznie rozwijajà si´ i dostosowujà do
zmian w otoczeniu swoje produkty i systemy organizacyjne.

11.1. US¸UGI PORZÑDKOWO-CZYSTOÂCIOWE
W ramach us∏ug porzàdkowo-czystoÊciowych prowadzony jest sta∏y monitoring wprowadzanych na rynek europejski maszyn,
urzàdzeƒ i wyposa˝enia oraz Êrodków chemicznych. Prowadzone w Spó∏ce analizy i testy nowoÊci owocujà tworzeniem nowych
technologii Êwiadczenia us∏ugi, dostosowanych do potrzeb i wymagaƒ klientów z ró˝nych bran˝ i sektorów, m.in. z przemys∏u,
z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, sieci handlowych i hotelowych, s∏u˝by zdrowia.
Podwy˝szajàc efektywnoÊç organizacyjnà w zakresie oferowania produktów o sta∏ych parametrach jakoÊciowych i dostosowanych
do indywidualnych potrzeb klienta, Spó∏ka doskonali systemy zarzàdzania, stosujàc podejÊcie procesowe, i koƒczy wdra˝anie systemu zarzàdzania jakoÊcià opartego na normie ISO 9001:2000.
Istotnym elementem rozwoju wewn´trznego Impel S.A. jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych
pozwalajàcych skutecznie zarzàdzaç tak du˝à i dynamicznà organizacjà. Firma ju˝ od wielu lat korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych wspomagajàcych zarzàdzanie. Pierwszym etapem tego procesu by∏o wdro˝enie w roku 1998 systemu klasy ERP. W chwili obecnej dla ca∏ej Grupy, celem usprawnienia procesu zdobywania nowych klientów oraz budowy lojalnoÊci dotychczasowych, wdra˝any jest system CRM, a tak˝e w celu podniesienia sprawnoÊci zarzàdzania rozpocz´to prace wdro˝eniowe
hurtowni danych – systemu integrujàcego dane biznesowe pochodzàcych z wielu systemów informatycznych wykorzystywanych
przez spó∏ki Grupy.

11.2. US¸UGI OCHRONY MIENIA
Grupa Kapita∏owa poprzez firm´ zale˝nà Impel Security Polska prowadzi prace nad wdro˝eniem nowych produktów do swojej
oferty, takich jak us∏uga typu cash handling (segregowanie oraz transport pieni´dzy), zintegrowane systemy bezpieczeƒstwa oraz
tzw. Timesharing.
Ponadto prowadzone sà intensywne dzia∏ania zwiàzane z centrami gotówkowymi, systemem GPRS (III generacja systemów monitorujàcych), monitoringiem satelitarnym oraz bezprzewodowym systemem monitoringu obiektów. Emitent wprowadza tak˝e zupe∏nie nowe sposoby wykonywania us∏ug, jak np. audyt bezpieczeƒstwa, system automatyzacji procesu liczenia gotówki, dostosowanie us∏ugi konwojowania do standardów ESTA (Europejskie Stowarzyszenie Firm Transportujàcych WartoÊci Pieni´˝ne. ESTA
nie stanowi standardów obowiàzujàcych jej cz∏onków, lecz jedynie definiuje je i zg∏asza rekomendacje. Stosowanie poszczególnych
rekomendacji wydanych przez ESTA pozostawione jest decyzji poszczególnych podmiotów i zale˝ne jest od zgodnoÊci z obowiàzujàcym prawem w danym kraju) oraz rozpocz´cie samodzielnego wykonywania us∏ug Êwiat∏owodowych. Firma wkracza na nowe rynki, jak obs∏ugi gotówki oraz archiwizowania i niszczenia dokumentów.

11.3. US¸UGI CATERINGU
Grupa Kapita∏owa Impel prowadzi prace nad nowà technologià cook&chill. Technologia ta opiera si´ na przygotowaniu posi∏ków
z pewnym wyprzedzeniem czasowym, natychmiastowym ich sch∏odzeniu i sk∏adowaniu w kontrolowanych warunkach.
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12. OPIS G¸ÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
W latach 2000-02 nak∏ady inwestycyjne poniesione na nabycie finansowych i niefinansowych aktywów trwa∏ych w Grupie Kapita∏owej Impel kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco.
tys. PLN
Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002

I pó∏rocze
2003

7 170
7 704
1 109
-

7 727
10 562
2 513
-

13 608
6 487
773
9 978

3 599
5 144
343
-

15 983

20 802

30 846

9 086

Udzielone po˝yczki
Zakupy udzia∏ów i akcji

218

696
670

36
1 856

1 060
50

Razem inwestycje w finansowe aktywa trwa∏e

218

1 366

1 892

1 110

16 201

22 168

32 738

10 196

Nak∏ady na wytworzenie Êrodków trwa∏ych w budowie
Zakupy Êrodków trwa∏ych
Zakupy wartoÊci niematerialnych i prawnych
Zakup prawa u˝ytkowania wieczystego od Asset Invest
in Poland w likwidacji
Razem inwestycje w niefinansowe aktywa trwa∏e

Razem nak∏ady inwestycyjne

Wszystkie inwestycje finansowane by∏y z kredytów bankowych i ze Êrodków w∏asnych spó∏ek Grupy Impel.
G∏ównym sk∏adnikiem nak∏adów inwestycyjnych na Êrodki trwa∏e w budowie by∏y wydatki Impel S.A. na modernizacje budynków
we Wroc∏awiu, Jeleniej Górze oraz oÊrodka wypoczynkowego w ÂwinoujÊciu.
W latach 2000-02 oraz I pó∏roczu 2003 roku Grupa nie ponios∏a, jak równie˝ nie planuje ponieÊç w roku 2003, znaczàcych nak∏adów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

13. OPIS ISTOTNYCH UMÓW KREDYTU, PO˚YCZKI, POR¢CZENIA,
GWARANCJI
13.1. EMITENT
13.1.1. Kredyty
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jako kredytobiorca jest stronà 12 istotnych umów kredytowych, których opis przedstawiamy poni˝ej. Zobowiàzania (w tym raty) z tytu∏u wszystkich kredytów sp∏acane sà terminowo.
Mar˝e banków okreÊlone w poni˝szych umowach kredytowych zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa nr 14/WR/03 o kredyt krótkoterminowy rewolwingowy na bie˝àce potrzeby
Data zawarcia umowy:
28.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Millennium S.A. z siedzibà w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt krótkoterminowy rewolwingowy w kwocie 2.000.000 PLN na bie˝àce potrzeby na okres od dnia 2.06.2003 r. do dnia
1.12.2003 r.
Istotne warunki umowy:
Uruchomienie Êrodków kredytu w formie przelewu na wskazany przez kredytobiorc´ rachunek. Sp∏ata kredytu nastàpi najpóêniej
dnia 1.12.2003 r. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane sà wg stawki WIBOR dla depozytów jednomiesi´cznych (WIBOR
1M), obowiàzujàcej na 3 oficjalne dni notowaƒ stawek WIBOR przed rozpocz´ciem kolejnego okresu odsetkowego, plus mar˝a
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Banku. Odsetki naliczane sà w okresach miesi´cznych. Kredytobiorca ponosi koszty prowizji za finansowà gotowoÊç Banku do uruchomienia kredytu liczonà od ca∏ej kwoty kredytu w wysokoÊci 0,22% z kwoty kredytu za ka˝dy rozpocz´ty okres trzymiesi´czny.
Zabezpieczenie prawne kredytu stanowià: (i) weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracjà wekslowà oraz oÊwiadczeniem
o poddaniu si´ egzekucji; (ii) pe∏nomocnictwo do pobrania Êrodków z rachunku prowadzonego przez Bank; (iii) cesja praw z kontraktu handlowego z Góra˝d˝e CEMENT S.A.
W przypadku opóênienia w zap∏acie odsetek Bank ma prawo podwy˝szyç oprocentowanie ca∏ego nie zapad∏ego kredytu o 0,30
punktów procentowych za okres zalegania z zap∏atà odsetek, odpowiednio do d∏ugoÊci okresu utrzymywania si´ zaleg∏oÊci i zasad
naliczania odsetek.
W przypadku powstania zad∏u˝enia przeterminowanego Bank ma prawo skierowania sprawy na drog´ post´powania egzekucyjnego.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ kredytu w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ, charakterystycznych dla umów kredytowych. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià 7 dni.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 1.806.475 PLN.
Umowa nr 18931/10016/2003 o kredyt z∏otowy obrotowy krótkoterminowy
Data zawarcia umowy:
30.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy krótkoterminowy w kwocie 1.150.000 PLN na okres od dnia 30.05.2003 r. do dnia 30.11.2003 r.
Istotne warunki umowy:
Sp∏ata ca∏oÊci kredytu nastàpi do dnia 30.11.2003 r. Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej w ci´˝ar rachunku kredytowego. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako suma Êredniej ze stawek WIBOR 1M, ustalanej
w oparciu o 1-miesi´czne depozyty z∏otowe na rynku mi´dzybankowym na podstawie 10 ostatnich notowaƒ poprzedzajàcych
dzieƒ pierwszego uruchomienia kredytu lub dzieƒ zmiany stopy procentowej oraz mar˝y Banku. Odsetki sà pobierane w miesi´cznych okresach obrachunkowych.
Kredytobiorca zap∏aci Bankowi prowizj´ od przyznanego kredytu w wysokoÊci 0,25% od kwoty kredytu. Kredytobiorca zap∏aci
Bankowi prowizj´ na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zmiennej wysokoÊci od wykorzystanego kredytu (1 raz w roku), która na dzieƒ zawarcia umowy wynosi 0,05%.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) hipoteka kaucyjna do kwoty 1.725.000 PLN na dzia∏ce zabudowanej nr 10/26 po∏o˝onej we Wroc∏awiu przy ul. Trzebnickiej 39 oraz ul. Zak∏adowej, stanowiàcej wspó∏u˝ytkowanie wieczyste gruntu oraz wspó∏w∏asnoÊç budynków ASSET Invest Poland S.A. (udzia∏ 5.397/10.000), Impel S.A. (udzia∏ 3.125/10.000) oraz Agencji Powierniczej
Sp. z o.o. (udzia∏ 1.478/10.000), obj´tej ksi´gà wieczystà nr 53490; (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÊci okreÊlonej w pkt (i).
Nie sp∏acone w terminie zobowiàzanie z tytu∏u kapita∏u staje si´ zad∏u˝eniem przeterminowanym, od którego pobiera si´ odsetki
podwy˝szone, w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcym w tym zakresie zarzàdzeniu Prezesa Zarzàdu Banku.
Umowa kredytu mo˝e zostaç przez Bank wypowiedziana w ca∏oÊci lub cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Bank przed∏u˝y czas kredytowania na kolejne 12 miesi´cy
pod warunkiem spe∏nienia przez kredytobiorc´ warunków okreÊlonych w umowie.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 1.150.000,00 PLN
Umowa nr 18931/10007/2003 o kredyt z∏otowy obrotowy Êrednioterminowy
Data zawarcia umowy:
17.03.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu („Bank”).
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Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy Êrednioterminowy w kwocie 5.000.000 PLN na okres od dnia 20.03.2003 r. do dnia 03.03.2005 r. na finansowanie potrzeb kredytobiorcy.
Istotne warunki umowy:
Wykorzystanie kredytu w drodze dyspozycji kredytobiorcy w ci´˝ar rachunku kredytowego. Kredyt oprocentowany wg zmiennej
stopy procentowej, ustalonej jako Êrednia suma ze stawek WIBOR 1M, ustalanej w oparciu o jednomiesi´czne depozyty z∏otowe na
rynku mi´dzybankowym na podstawie 10 ostatnich notowaƒ poprzedzajàcych dzieƒ pierwszego uruchomienia kredytu lub dzieƒ
zmiany stopy procentowej, oraz mar˝y Banku w stosunku rocznym. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki
w miesi´cznych okresach obrachunkowych. Kredytobiorca zap∏aci Bankowi prowizj´ od przyznanego kredytu w wysokoÊci 0,8%
od kwoty kredytu. Kredytobiorca zap∏aci Bankowi prowizj´ na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o zmiennej wysokoÊci,
od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec ka˝dego roku kalendarzowego, która na dzieƒ zawarcia umowy wynosi 0,04%.
Prawne zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) hipoteka kaucyjna do kwoty 7.500.000 PLN na dzia∏ce zabudowanej nr 10/26 po∏o˝onej we Wroc∏awiu przy ul. Trzebnickiej 39 oraz ul. Zak∏adowej, stanowiàcej wspó∏u˝ytkowanie wieczyste gruntu oraz wspó∏w∏asnoÊç budynków ASSET Invest Poland S.A. (udzia∏ 5.397/10.000), Impel S.A. (udzia∏ 3.125/10.000) oraz Agencji Powierniczej
Sp. z o.o. (udzia∏ 1.478/10.000), obj´tej ksi´gà wieczystà nr 53490; (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÊci okreÊlonej w pkt (i).
Nie sp∏acone w terminie zobowiàzanie z tytu∏u kapita∏u staje si´ zad∏u˝eniem przeterminowanym, od którego pobiera si´ odsetki
podwy˝szone, w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcym w tym zakresie zarzàdzeniu Prezesa Zarzàdu Banku.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 4.375.000 PLN.
Umowa nr PBP/670/KOZ/0934/01 o kredyt p∏atniczy
Data zawarcia umowy:
22.06.2001 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt p∏atniczy w kwocie 4.000.000 PLN na okres od dnia 28.06.2001 r. do dnia 27.06.2004 r. na sp∏at´ krótkoterminowego kredytu obrotowego zaciàgni´tego w Banku na podstawie umowy nr ELC/KR-O/0621/00 z dnia 26.06.2000 r.
Istotne warunki umowy:
Wykorzystanie kredytu nast´puje w ci´˝ar rachunku kredytowego. Sp∏ata kredytu nastàpi w 24 ratach, poczàwszy od dnia
31.07.2002 r. do dnia 27.06.2004 r. i nastàpi przez obcià˝enie przez Bank rachunku bie˝àcego kredytobiorcy.
Od kwoty pozostajàcego do sp∏aty kredytu Bank nalicza odsetki wg zmiennej stopy procentowej okreÊlonej jako suma stopy
WIBOR dla depozytów jednomiesi´cznych (1M), notowanej na 2 dni robocze przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, a nast´pnie 2 dni robocze przed rozpocz´ciem ka˝dego okresu odsetkowego, oraz mar˝y Banku. Odsetki naliczane sà w 30-dniowych
okresach odsetkowych. Zap∏ata odsetek przez obcià˝enie przez Bank rachunku bie˝àcego kredytobiorcy. Kredytobiorca zap∏aci
prowizje: (i) prowizj´ przygotowawczà w wysokoÊci 1% kwoty kredytu, p∏atnà jednorazowo najpóêniej w dniu pierwszego wykorzystania kredytu; (ii) prowizj´ od przedterminowej sp∏aty w wysokoÊci 1% kwoty kredytu sp∏aconej odpowiednio przed ka˝dym z terminów okreÊlonych w umowie, je˝eli Bank zosta∏ powiadomiony o sp∏acie co najmniej na 14 dni wczeÊniej, a p∏atnoÊç
przypada w dniu p∏atnoÊci odsetek, p∏atnà nast´pnym po dniu dokonania przedterminowej sp∏aty lub w wysokoÊci 3% kwoty kredytu sp∏aconej odpowiednio przed ka˝dym z terminów okreÊlonych w umowie, je˝eli Bank nie zosta∏ powiadomiony o sp∏acie co
najmniej 14 dni wczeÊniej lub p∏atnoÊç nie przypada w dniu p∏atnoÊci odsetek, p∏atnà w dniu dokonania przedterminowej sp∏aty.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) hipoteka zwyk∏a na nieruchomoÊci po∏o˝onej we Wroc∏awiu przy ul. Zak∏adowej
nr KW 139968 w wysokoÊci 4.000.000 PLN.
Bankowi przys∏ugujà odsetki od nale˝nych, a niesp∏aconych w terminie kwot kredytu i prowizji w wysokoÊci dwukrotnoÊci stopy
odsetek ustawowych rocznie.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 2.440.000 PLN.
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Umowa nr PBP/670/KOZ/1255/03 o kredyt obrotowy
Data zawarcia umowy:
20.03.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. (jako „Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy w kwocie 2.600.000 PLN na okres od dnia 20.03.2003 r. do dnia 19.03.2004 r. na finansowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Istotne warunki umowy:
Kredyt zostanie wykorzystany w ci´˝ar rachunku bie˝àcego kredytobiorcy.
Sp∏ata kredytu w 4 ratach, poczàwszy od dnia 18.06.2003 r. Ostateczna data sp∏aty kredytu – 19.03.2004 r. Oprocentowanie kredytu
wg zmiennej stopy procentowej, okreÊlonej jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesi´cznych (1M), notowanej na 2 dni robocze przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, a nast´pnie 2 dni robocze przed rozpocz´ciem ka˝dego okresu odsetkowego, oraz
mar˝y Banku. Odsetki naliczane sà w trzydziestodniowych okresach odsetkowych i p∏atne 19. ka˝dego miesiàca kalendarzowego.
Prowizje Banku: (i) prowizja przygotowawcza w wysokoÊci 1% kwoty kredytu, p∏atna jednorazowo najpóêniej w dniu pierwszego
wykorzystania kredytu; (ii) prowizja od przedterminowej sp∏aty w wysokoÊci 1% kwoty kredytu sp∏aconej odpowiednio przed ka˝dym z terminów okreÊlonych w umowie, je˝eli Bank zosta∏ powiadomiony o sp∏acie co najmniej na 14 dni wczeÊniej, a p∏atnoÊç
przypada w dniu p∏atnoÊci odsetek, p∏atnà w nast´pnym po dniu dokonania przedterminowej sp∏aty lub w wysokoÊci 3% kwoty
kredytu sp∏aconej odpowiednio przed ka˝dym z terminów okreÊlonych w umowie, je˝eli Bank nie zosta∏ powiadomiony o sp∏acie
co najmniej 14 dni wczeÊniej lub p∏atnoÊç nie przypada w dniu p∏atnoÊci odsetek, p∏atnà w dniu dokonania przedterminowej sp∏aty.
Bankowi przys∏ugujà odsetki od nale˝nych, a niesp∏aconych w terminie kwot kredytu i prowizji w wysokoÊci dwukrotnoÊci stopy
odsetek ustawowych rocznie.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) cesja wierzytelnoÊci opisanych w umowie cesji wierzytelnoÊci nr PBP/670/CWH/0195/03;
(ii) hipoteka zwyk∏a w wysokoÊci 750.000,00 PLN na nieruchomoÊci po∏o˝onej we Wroc∏awiu przy ul. Âl´˝nej 112, KW nr 110418;
(iii) hipoteka kaucyjna w wysokoÊci 225.000,00 PLN na nieruchomoÊci po∏o˝onej we Wroc∏awiu przy ul. Âl´˝nej 112, KW
nr 110418.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 1.950.000 PLN.
Umowa nr ELC/KR-I/1004/01 o d∏ugoterminowy kredyt inwestycyjny
Data zawarcia umowy:
07.02.2001 r.; zmieniona aneksem nr 1 do umowy z dnia 26.06.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”).
Przedmiot umowy:
D∏ugoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 1.500.000 PLN na okres od 07.02.2001 r. do 06.02.2004 r. na zrefinansowanie zakupu nieruchomoÊci przez kredytobiorc´.
Istotne warunki umowy:
Sp∏ata kredytu nastàpi w 36 miesi´cznych ratach. Pierwsza rata p∏atna 6.03.2001 r., a ostatnia rata p∏atna 06.02.2004 r. Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stopy procentowej w wysokoÊci WIBOR dla depozytów jednomiesi´cznych (1M), notowanej na
2 dni robocze przed pierwszym wykorzystaniem kredytu, a nast´pnie 2 dni robocze przed rozpocz´ciem ka˝dego okresu odsetkowego, oraz mar˝y Banku. Odsetki naliczane i pobierane w miesi´cznych okresach odsetkowych. Prowizje Banku: (i) prowizja
przygotowawcza w wysokoÊci 1,0% kwoty kredytu, p∏atna w formie obcià˝enia przez Bank rachunku bie˝àcego kredytobiorcy,
w dniu wykorzystania kredytu; (ii) prowizja od przedterminowej sp∏aty kredytu w wysokoÊci 1% kwoty kredytu sp∏aconej przed
terminem sp∏aty, p∏atnà w formie obcià˝enia przez Bank rachunku bie˝àcego kredytobiorcy w dniu dokonania przedterminowej
sp∏aty, je˝eli Bank zosta∏ zawiadomiony o sp∏acie co najmniej na 14 dni wczeÊniej, lub w wysokoÊci 3% kwoty kredytu sp∏aconej
przed terminem sp∏aty, p∏atnà w formie obcià˝enia przez Bank rachunku bie˝àcego kredytobiorcy, je˝eli kredytobiorca nie powiadomi∏ Banku o zamiarze sp∏aty.
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Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) hipoteka zwyk∏a w kwocie 1.500.000 PLN na nieruchomoÊci po∏o˝onej we Wroc∏awiu, ul. Âl´˝na 112, wpisanej do ksi´gi wieczystej KW nr 110418 prowadzonej przez Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu-Krzyki, IV Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych; (ii) zastaw rejestrowy ustanowiony na samochodach osobowych okreÊlonych w umowie o ustanowienie
zastawu rejestrowego Nr ELC/ZR-Rt/0232/01; (iii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej okreÊlonych w umowie o ustanowienie
zastawu rejestrowego. Z dniem 26.06.2002 r. Bank zwolni∏ zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu rejestrowego ustanowionego na samochodach.
Od ka˝dej wymagalnej i niesp∏aconej kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki za zw∏ok´ za okres od daty wymagalnoÊci do daty ca∏kowitej sp∏aty kwoty kredytu, w wysokoÊci dwukrotnoÊci stopy odsetek ustawowych rocznie. Kredytobiorca
zwróci wszelkie kwoty zap∏acone przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zwiàzku z udzielonym kredytem,
jednak nie wi´ksze ni˝ 0,2% wartoÊci kredytu.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 333.352 PLN.
Umowa nr 162001249-I-1-KOB-16-01 o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bie˝àcym
Data zawarcia umowy:
21.12.2001 r.; zmieniona 2 aneksami (ostatni aneks 2 z dnia 13.12.2002 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. z siedzibà w Krakowie (jako „Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy na bie˝àcà dzia∏alnoÊç na okres od dnia 21.12.2001 r. do dnia 13.12.2003 r. w kwocie 7.600.000 PLN.
Istotne warunki umowy:
Kredyt mo˝e byç wykorzystywany w formie bezgotówkowej w ci´˝ar rachunku kredytowego lub w formie gwarancji. Ka˝da sp∏ata ca∏oÊci lub cz´Êci zad∏u˝enia powoduje, ˝e kredyt odnawia si´ i mo˝e byç ponownie wykorzystany. Oprocentowanie kredytu
jest zmienne i równe sumie stawki Banku 1M oraz mar˝y Banku. Zmiana stawki Banku 1M nastàpi, je˝eli Êrednia arytmetycznych
stawek WIBOR 1M z ostatnich dni roboczych b´dzie si´ ró˝niç od stawki Banku o wi´cej ni˝ 0,5 punktu procentowego. W takim
wypadku stawka Banku ulegnie zmianie o najbli˝szà krotnoÊç 0,5 punktu procentowego nie przekraczajàcà wartoÊci odchylenia,
poczàwszy od nast´pnego dnia roboczego po dniu wystàpienia odchylenia. Bank mo˝e udzieliç na zlecenie kredytobiorcy gwarancji w ramach przyznanego kredytu, nie przekraczajàcej ∏àcznej kwoty 2.000.000 PLN. Ostatnià mo˝liwà datà wystawienia gwarancji jest data 13.12.2003 r. Okres wa˝noÊci gwarancji wynosi 36 miesi´cy i nie mo˝e przekroczyç daty 13.12.2006 r. Wszelkie zobowiàzania Banku wobec beneficjentów udzielonych gwarancji nie mogà przekraczaç terminu 13.12.2006 r. Prowizja od gwarancji
wynosi 0,3% od kwoty gwarancji i jest p∏atna z góry za ka˝dy rozpocz´ty okres trzymiesi´czny. Op∏ata za wystawienie gwarancji
wynosi 200 PLN. Bank mo˝e rozwiàzaç lub wypowiedzieç umow´ kredytu w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià kredytobiorcy – 7 dni.
Bank pobiera od kredytobiorcy prowizj´ w wysokoÊci 0,75% kwoty przyznanego kredytu oraz prowizj´ rekompensacyjnà w wysokoÊci 0,75% kwoty kredytu sp∏aconego w ca∏oÊci lub w cz´Êci przed terminem umownym.
Kredytobiorca zwróci Bankowi op∏aty przypadajàce na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zwiàzku z udzielonym kredytem, ustalane przez Rad´ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Zabezpieczenia prawne kredytu i gwarancji stanowià: (i) hipoteka na nieruchomoÊci po∏o˝onej w Warszawie, ul. Tu˝ycka 12,
nr KW 46533 wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÊci; (ii) hipoteka na nieruchomoÊci po∏o˝onej w Jeleniej Górze,
ul. 1 Maja 80 o nr KW 51880, KW 51881 wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÊci; (iii) hipoteka na nieruchomoÊci
po∏o˝onej w Lubinie, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 182, o nr KW 35673 wraz z cesjà praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomoÊci; (iv)
weksel w∏asny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracjà wekslowà; (v) oÊwiadczenie o dobrowolnym poddaniu si´ egzekucji nale˝noÊci pieni´˝nej; (vi) wp∏ywy na rachunek bie˝àcy kredytobiorcy w Banku Przemys∏owo-Handlowym PBK S.A. V Oddzia∏ we Wroc∏awiu wraz z pe∏nomocnictwem do dysponowania rachunkiem; (vii) przelew wierzytelnoÊci kredytobiorcy z tytu∏u kontraktów aktualnych i przysz∏ych na us∏ugi porzàdkowe na ∏àcznà kwot´ 3.000.000 PLN; (viii) pe∏nomocnictwo do dysponowania rachunkiem
bie˝àcym kredytobiorcy w Banku, jako zabezpieczenie przejÊciowe, tj. do czasu uprawomocnienia si´ wpisów ww. hipotek.
Od kwoty kredytu nie sp∏aconej w terminie Bank pobierze odsetki naliczane wg zmiennej stopy procentowej, obowiàzujàcej dla
zad∏u˝enia przeterminowanego, poczynajàc od dnia nast´pnego po umownym terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego faktycznà
sp∏at´ w∏àcznie. W dniu zawarcia umowy odsetki te wynoszà 36% w stosunku rocznym.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 0,00 PLN.
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Umowa nr 162001249/I/3/8210/1/2000 o udzielenie kredytu inwestycyjnego
Data zawarcia umowy:
20.11.2000 r.; zmieniona 2 aneksami (ostatni aneks nr 2 z dnia 25.04.2001 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. (jako „Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt inwestycyjny na zakup urzàdzenia „Centurion” oraz samochodu ci´˝arowego Volvo na okres od 20.11.2000 r. do
31.10.2005 r. w kwocie 1.000.000 PLN.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w ci´˝ar rachunku kredytowego. Sp∏ata kredytu w 46 miesi´cznych ratach. Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma stopy WIBOR dla terminów kwartalnych i mar˝y Banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach
kwartalnych i jest ustalane odr´bnie dla ka˝dego kolejnego okresu kalendarzowego. Bank nalicza odsetki od kredytu w okresie
miesi´cznym. Prowizje Banku: w wysokoÊci 1% od kwoty przyznanego kredytu oraz prowizja w wysokoÊci 1,2% od kwoty kredytu sp∏aconej przed terminami sp∏aty, bez uprzedniego zawiadomienia Banku.
Prawne zabezpieczenie kredytu stanowià: (i) zastaw rejestrowy na zakupionym Êrodku trwa∏ym wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczeniowej; (ii) wp∏ywy na rachunek bie˝àcy kredytobiorcy prowadzony w Banku wraz z pe∏nomocnictwem do dysponowania
tym rachunkiem; (iii) weksel w∏asny in blanco z klauzulà „bez protestu” op∏acony na kwot´ 1.370.000 PLN.
W przypadku niesp∏acenia w terminie okreÊlonym w umowie wraz z odsetkami, Bank jest uprawniony do pobierania Êrodków finansowych z tytu∏u niesp∏aconych nale˝noÊci z rachunku bankowego kredytobiorcy.
Stan kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 608.695 PLN.
Umowa nr WR2/RB/28/1999 o kredyt w rachunku bie˝àcym
Data zawarcia umowy:
25.02.1999 r. zmieniona 9 aneksami (ostatni aneks nr 9 z dnia 23.05.2003 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Kredyt Bank S.A. w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Odnawialny kredyt w rachunku bie˝àcym, na pokrycie zobowiàzaƒ p∏atniczych z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w maksymalnej kwocie 5.000.000 PLN na okres od dnia 25.02.1999 r. do dnia 28.10.2003 r.
Istotne warunki umowy:
Kredyt odnawialny w kwocie maksymalnej 5.000.000 PLN w rachunku bie˝àcym. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i równa sumie codziennej stawki WIBOR O/N (podawanej w systemie Reuters o godz. 11.00) oraz mar˝y Banku. Odsetki naliczane sà
za ka˝dy dzieƒ od wykorzystanej kwoty kredytu wg stóp procentowych obowiàzujàcych w czasie trwania umowy.
Prowizje Banku: (i) przygotowawcza w wysokoÊci 0,5% liczona od kwoty udzielonego kredytu; (ii) op∏ata za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokoÊci 100 PLN; (iii) prowizja za administrowanie od udzielonego kredytu w wysokoÊci 0,1% za ka˝dy
rozpocz´ty okres trzymiesi´czny od kwoty zaanga˝owania, w dniu rozpoczynajàcym ka˝dy kolejny okres trzymiesi´czny, rozumianego jako wykorzystana i mo˝liwa do wykorzystania kwota kredytu.
Bank mo˝e wypowiedzieç kredyt w ca∏oÊci lub w cz´Êci przed terminem sp∏aty, postawiç go w stan wymagalnoÊci oraz podjàç
wszelkie dzia∏ania zmierzajàce do odzyskania wymagalnych nale˝noÊci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià – 7 dni, od dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy w ca∏oÊci lub cz´Êci.
Prawne zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) hipoteka kaucyjna do wysokoÊci 2.500.000,00 PLN na nieruchomoÊci po∏o˝onej we
Wroc∏awiu, ul. R´kodzielnicza 16, nr KW 27719 wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeƒ losowych;
(ii) weksel w∏asny in blanco wystawiony przez kredytobiorc´ wraz z deklaracjà wekslowà; (iii) pe∏nomocnictwo do dysponowania
rachunkiem bie˝àcym kredytobiorcy w Kredyt Bank S.A.; (iv) por´czenie wed∏ug prawa cywilnego udzielone przez Impel Security
Polska Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu.
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W razie niesp∏acenia w terminie okreÊlonym w umowie kredytu, odsetek lub innych nale˝noÊci Bank pobiera je poprzez obcià˝enie rachunków bankowych kredytobiorcy, zgodnie z do∏àczonymi do umowy pe∏nomocnictwami. Od kwoty kapita∏u niesp∏aconego w terminie sp∏aty kredytobiorca zap∏aci za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki
WIBOR O/N. W przypadku niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty, od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty, oprocentowanie niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu o po∏ow´ stopy procentowej liczonej jako suma stawki WIBOR O/N oraz mar˝y Banku.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 1.762.975,10 PLN.
Umowa nr WR2/O/27/1999 o kredyt obrotowy
Data zawarcia umowy:
25.02.1999 r., zmieniona 12 aneksami (ostatni aneks nr 12 z dnia 23.05.2003 r.).
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Kredyt Bank S.A. w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Nieodnawialny kredyt obrotowy na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, na okres od dnia 25.02.1999 r. do dnia 30.10.2004 r.
w kwocie 1.500.000 PLN.
Istotne warunki umowy:
Sp∏ata kredytu w 36 ratach, poczàwszy od dnia 30.11.2001 r. do dnia 30.10.2004 r.
Stopa procentowa kredytu jest zmienna i równa sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie Êredniej arytmetycznej WIBOR
1M z ostatnich 10 dni roboczych miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego okres odsetkowy oraz mar˝y Banku.
Odsetki naliczane sà w okresach miesi´cznych od wykorzystanej kwoty kredytu wg stóp procentowych obowiàzujàcych w czasie
trwania umowy.
Prowizje Banku: (i) prowizja przygotowawcza w wysokoÊci 0,5% liczona od kwoty udzielonego kredytu; (ii) prowizja za administrowanie od udzielonego kredytu w wysokoÊci 0,1% za ka˝dy rozpocz´ty okres trzymiesi´czny od kwoty zaanga˝owania;
(iii) prowizja za wczeÊniejszà sp∏at´ kredytu w wysokoÊci 1,0% od kwoty sp∏aty.
Prawne zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) hipoteka umowna w wysokoÊci 1.500.000 PLN na nieruchomoÊci we Wroc∏awiu,
ul. R´kodzielnicza 16, nr KW 27719 wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeƒ losowych; (ii) weksel
w∏asny in blanco wystawiony przez kredytobiorc´ wraz z deklaracjà wekslowà; (iii) pe∏nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie˝àcym kredytobiorcy.
Odsetki od kredytu podlegajà sp∏acie w terminach miesi´cznych. Od kwoty kapita∏u niesp∏aconego w terminie (sp∏aty) kredytobiorca zap∏aci za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki WIBOR 1M plus mar˝a Banku. W razie niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty okreÊlonym w umowie od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty oprocentowania niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu o po∏ow´ stopy procentowej.
Bank mo˝e wypowiedzieç kredyt w ca∏oÊci lub w cz´Êci przed terminem sp∏aty, postawiç go w stan wymagalnoÊci oraz podjàç
wszelkie dzia∏ania zmierzajàce do odzyskania wymagalnych nale˝noÊci w razie zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià – 7 dni od dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu niniejszej umowy w ca∏oÊci lub cz´Êci.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 666.680 PLN.
Umowa nr 2003/2/124/DDF1 o krótkoterminowy kredyt obrotowy
Data zawarcia umowy:
16.06.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. z siedzibà w Krakowie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy krótkoterminowy w kwocie 30.000.000 PLN na okres od dnia 16.06.2003 r. do dnia 16.06.2004 r.
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Istotne warunki umowy:
Kredyt zostaje udzielony kredytobiorcy na krótkoterminowe finansowanie pomostowe w okresie przed planowanym wejÊciem na
Warszawskà Gie∏d´ Papierów WartoÊciowych:
a) do kwoty 30.000.000 PLN z przeznaczeniem na akwizycj´ nowych podmiotów gospodarczych oraz refinansowanie zakupów
nowych podmiotów gospodarczych zakupionych przez Kredytobiorc´ z w∏asnych Êrodków obrotowych, zwany dalej kredytem
transzowym,
b) do kwoty 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na bie˝àce potrzeby finansowe zwiàzane z podstawowà dzia∏alnoÊcià gospodarczà Kredytobiorcy, zwany dalej kredytem w rachunku bie˝àcym,
przy czym ca∏kowita wykorzystana kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç kwoty wymienionej w pkt. a
Sp∏ata ca∏oÊci kredytu nastàpi do dnia 16.06.2004 r. Krótkoterminowy kredyt transzowy zostanie udost´pniony kredytobiorcy po
przedstawieniu w Banku dokumentów potwierdzajàcych planowane wykorzystanie kredytu zgodnie z celem zwiàzanym z akwizycjà nowych podmiotów gospodarczych. Kredyt w rachunku bie˝àcym mo˝e zostaç wykorzystany jako kredyt w rachunku bie˝àcym do maksymalnej kwoty 10.000.000 PLN poprzez przekroczenie stanu rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku.
Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stopy procentowej WIBOR 1M og∏oszonej na dwa
bankowe dni robocze przed zaaprobowanym terminem wyp∏aty Êrodków pieni´˝nych o godz. 11.00 czasu warszawskiego na
stronie WIBO systemu Reuters oraz mar˝y Banku. Odsetki pobierane sà w miesi´cznych okresach obrachunkowych.
Prowizje Banku: (i) prowizja przygotowawcza w wysokoÊci 0,1% w skali roku, p∏atna jednorazowo w terminie 2 dni od daty podpisania umowy, (ii) prowizja od postawienia kredytu do dyspozycji w wysokoÊci 0,05% kwartalnie od kwoty niewykorzystanego
kredytu.
Zabezpieczeniem prawnym kredytu jest zastaw na udzia∏ach firmy Impel Security Polska.
Umowa kredytu mo˝e zostaç przez Bank wypowiedziana w ca∏oÊci lub cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych.
Zad∏u˝enie z tytu∏u wykorzystania kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 8.453.165 PLN (Êrodki wykorzystane z cz´Êci b) opisanej powy˝ej).
Umowa nr 162001249-I-2-8210-2/2001 o udzielenie kredytu inwestycyjnego (kredyt przedterminowo sp∏acony)
Data zawarcia umowy:
17.01.2001 r.; zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 25.07.2002 r.)
Strony umowy:
Impel S.A. (jako kredytobiorca) oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. (jako „Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt inwestycyjny w kwocie 438.000 PLN na zakup samochodów na okres od dnia 17.01.2001 r. do dnia 31.12.2003 r. Kredyt
zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 11 lipca 2003 r.
Istotne warunki umowy:
Kredyt w ci´˝ar rachunku kredytowego kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach kwartalnych i stanowi
sum´ stopy WIBOR dla terminów kwartalnych przyj´tych przez Bank oraz mar˝y Banku. Sp∏ata kredytu nastàpi w 35 równych
ratach miesi´cznych p∏atnych na koniec kolejnych miesi´cy kalendarzowych, w okresie od 28.02.2001 r. do 31.12.2003 r. Kredyt
zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 11 lipca 2003 r. Prowizje Banku: (i) w wysokoÊci 1,0% od kwoty przyznanego kredytu,
nie póêniej ni˝ w momencie uruchomienia kredytu; (ii) w wysokoÊci 1,2% od kwoty kredytu sp∏aconego w ca∏oÊci lub cz´Êci przed
terminami sp∏aty kredytu; (iii) w wysokoÊci 1,2% od kwoty niewykorzystanego kredytu.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) zastaw rejestrowy na 11 samochodach wymienionych w aneksie nr 3 z dnia
25.07.2002 r. wraz z cesjà praw z polis ubezpieczenia; (ii) wp∏ywy na rachunek bie˝àcy kredytobiorcy prowadzony w Banku wraz
z pe∏nomocnictwem do dysponowania tym rachunkiem; (iii) weksel w∏asny in blanco kredytobiorcy z klauzulà „bez protestu”.
Kary umowne:
Od kwoty kredytu niesp∏aconego w terminie Bank pobierze odsetki naliczane wg zmiennej stopy procentowej obowiàzujàcej dla
zad∏u˝enia przeterminowanego, poczynajàc od dnia nast´pnego po umownym terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego faktycznà
sp∏at´ w∏àcznie.
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Stan kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi∏ 74.129 PLN. Dnia 11.07.2003 r. kredyt zosta∏ ca∏kowicie sp∏acony przed terminem
umownym.

13.1.2. Po˝yczki
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jako po˝yczkodawca jest stronà 13 istotnych umów po˝yczek. Opis tych umów zosta∏ zawarty w poni˝szej tabeli.
Tabela 21. Po˝yczki udzielone przez Emitenta
kwota po˝yczki

oprocentowanie po˝yczkobiorca

data zawarcia umowy oraz
aneksów zmieniajàcych treÊç
umowy

termin ostatecznej
sp∏aty po˝yczki

sposób sp∏aty
po˝yczki

zabezpieczenie

PODMIOTY POWIÑZANE Z EMITENTEM
301.566 PLN

WIBOR 1M
+ 4 pp.

Mega Com
Sp. z o.o.
(dzia∏ajàca pod
poprzednià
firmà Tel-Eko
Serwis
Sp. z o.o.)

01.01.2001 zmieniona
aneksem nr 1w dniu:
01.01.2002
– kapitalizacja odsetek
oraz zmiana terminu
sp∏aty

31.12.2004

miesi´czne raty
w kwocie
10 000 PLN

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

2.400.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

MEDAR
Sp. z o.o.
z siedzibà we
Wroc∏awiu

20.12.2001 zmieniona
aneksem nr 1 w dniu
12.02.2002 – zmiana
oprocentowania

29.12.2006

miesi´czne równe
raty p∏atne
poczàwszy od
31.01.2005

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

1.200.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Impel Group
Sp. z o.o.

15.04.2002 zmieniona
aneksem nr 1 w dniu:
28.06.2002 – zmiana
terminu sp∏aty oraz
zmiana oprocentowania
zmieniona aneksem
nr 2 w dniu 31.12.2002
– kapitalizacja odsetek
oraz zmiana terminu sp∏aty

31.01.2004

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

300.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

MEDAR
Sp. z o.o.

07.05.2002

29.12.2006

miesi´czne
równe raty
p∏atne
poczàwszy
od 31.01.2005

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

1.300.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

MEDAR
Sp. z o.o.

17.06.2002

29.12.2006

miesi´czne
równe raty
p∏atne
poczàwszy
od 31.01.2005

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

2.000.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Impel Group
Sp. z o.o.

16.09.2002

01.10.2004

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

3.500.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Impel Group
Sp. z o.o.

19.11.2002

31.01.2005

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
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kwota po˝yczki

oprocentowanie po˝yczkobiorca

4.550.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

data zawarcia umowy oraz
aneksów zmieniajàcych treÊç
umowy

Impel Real Estate 27.12.2002
Sp. z o.o.
(dzia∏ajàce pod
poprzednià firmà
Impel Centra
Gotówkowe
Sp. z o.o.)

termin ostatecznej
sp∏aty po˝yczki

sposób sp∏aty
po˝yczki

zabezpieczenie

31.12.2012

miesi´czne
równe raty
p∏atne
poczàwszy
od 31.01.2008

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

PODMIOTY NIEPOWIÑZANE Z EMITENTEM
20.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Polska
Organizacja
Pracodawców
Osób Niepe∏nosprawnych
z siedzibà
w Warszawie

19.12.2002 zmieniona
aneksem nr 1 z dnia
01.07.2003 –
zmiana terminu sp∏aty

30.09.2003

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

400.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Asset Invest in
Poland S.A.
(obecnie
w likwidacji)
z siedzibà
we Wroc∏awiu

03.01.2003 zmieniona
aneksem nr 1 w dniu:
01.04.2003 –
zmiana terminu
sp∏aty

31.12.2003

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

85.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Polska
Organizacja
Pracodawców
Osób Niepe∏nosprawnych
z siedzibà
w Warszawie

26.02.2003 zmieniona
aneksem nr 1 z dnia
01.07.2003 –
zmiana terminu
sp∏aty

30.09.2003

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

150.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Asset Invest in
Poland S.A.
(obecnie
w likwidacji)
z siedzibà
we Wroc∏awiu

26.02.2003 zmieniona
aneksem nr 1 w dniu
01.04.2003 –
zmiana terminu sp∏aty

31.12.2003

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

125.000 PLN

WIBOR 1M
+ 3 pp.

Asset Invest in
Poland S.A.
(obecnie
w likwidacji)
z siedzibà
we Wroc∏awiu

27.05.2003

31.12.2003

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wraz z deklaracjà
wekslowà
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´

W przypadku umowy po˝yczki zawartej z Mega Com Sp. z o.o. (dzia∏ajàcej pod poprzednià firmà Tel-Eko Serwis Sp. z o.o.) z dnia
1 stycznia 2001 r. zmienionej w dniu 1 stycznia 2002 r. niedotrzymanie przez po˝yczkobiorc´ terminu p∏atnoÊci upowa˝nia Impel S.A.
do ˝àdania kary umownej w wysokoÊci 46% w skali roku od kwoty wymagalnej.
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13.1.3. Por´czenia i gwarancje
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jest stronà 31 istotnych umów por´czeƒ i gwarancji.
Umowy por´czeƒ:
Por´czenie kredytu przez spó∏k´ Impel S.A.
Data zawarcia umowy:
15.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel („Bank”) oraz Impel Security Polska jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania z tytu∏u udzielonego przez Bank kredytu obrotowego w wysokoÊci 2.000.000 PLN
na podstawie umowy kredytowej nr WR2/O/11/2003 z dnia 15.05.2003 r. spó∏ki Impel Security Polska. Por´czenie obejmuje zobowiàzania kredytobiorcy istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci z tytu∏u wy˝ej wymienionego kredytu, w razie gdyby kredytobiorca nie wykona∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonym umowà kredytu terminie. Impel S.A.
oÊwiadcza, i˝ poddaje si´ egzekucji do kwoty 2.239.600 PLN na podstawie wystawionego przez Bank tytu∏u egzekucyjnego, obejmujàcego roszczenia Banku z tytu∏u kredytu, do dnia 14.05.2005 r.
Umowa do gwarancji nr 11/18931/01
Data zawarcia umowy:
13.09.2001 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako zleceniodawca oraz ING Bank Âlàski S.A. Katowice jako gwarant oraz Samodzielny Publiczny Zespó∏ Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, Stalowa Wola jako beneficjent.
Istotne postanowienia umowy:
ING Bank Âlàski S.A. udziela na zlecenie zleceniodawcy gwarancji dobrego wykonania kontraktu nr 11/18931/01 na kwot´
400.000 PLN na okres od 13.09.20001 r. do dnia 12.09.2004 r. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Gwarancja udzielona przez beneficjenta obejmuje umow´ nr 371 ZP/2001/1002376 z dnia
16.08.2001 r., dotyczàcà Êwiadczenia us∏ug utrzymania czystoÊci i transportu wewnàtrzszpitalnego. Gwarant pobiera tytu∏em prowizji 0,5% kwoty gwarancji w okresach kwartalnych. W przypadku niewype∏nienia wszelkich p∏atnoÊci z umowy 371
ZP/2001/1002376 z dnia 16.08.2001 r. gwarant ma prawo do naliczenia i pobrania prowizji dwukrotnej wysokoÊci. Zabezpieczenia prawne kredytu stanowi por´czenie wg prawa cywilnego przez Impel Security Polska. Zarówno Impel S.A., jak i Impel Security Polska Sp z o.o. poddajà si´ egzekucji do kwoty 536.000 PLN na podstawie wystawionego przez gwaranta tytu∏u egzekucyjnego do dnia 12.06.2005 r.
Umowa o lini´ gwarancyjnà nr WR2/Gk/7/98
Data zawarcia umowy:
29.05.1998 r., zmieniona 15 aneksami (ostatni aneks nr 15 z 30.04.2003 r.)
Strony umowy:
Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie, jako gwarant, oraz Impel S.A. jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Kredyt Bank S.A. otwiera zleceniodawcy na okres od dnia 29.05.1998 r. do dnia 30.10.2006 r. odnawialnà lini´ gwarancyjnà do
kwoty 5.000.000 PLN. Udzielenie gwarancji w ramach linii nast´puje po z∏o˝eniu w Banku przez zleceniodawc´ pisemnego zlecenia udzielenia gwarancji. W przypadku dokonania wyp∏aty z gwarancji Bank obcià˝a rachunek zleceniodawcy równowartoÊcià wyp∏aconej kwoty oraz poniesionych kosztów. Nale˝noÊç Banku z tytu∏u udzielenia linii gwarancyjnej zleceniodawcy nie jest oprocentowana od daty jej zap∏acenia do daty obcià˝enia. W przypadku gdy na rachunku zleceniodawcy brak jest Êrodków, nale˝noÊç
ta w ca∏oÊci lub cz´Êci przeniesiona jest na rachunek zad∏u˝enia przeterminowanego i oprocentowana w wysokoÊci dwukrotnoÊci
stawki WIBOR 1M.
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Zleceniodawca oÊwiadcza, ˝e poddaje si´ egzekucji do kwoty 5.622.000 PLN na podstawie wystawionego przez gwaranta tytu∏u
egzekucyjnego obejmujàcego roszczenie z tytu∏u umowy.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) weksel w∏asny in blanco wystawiony przez kredytobiorc´ wraz z deklaracjà wekslowà; (ii) pe∏nomocnictwo do dysponowania rachunkiem bie˝àcym kredytobiorcy w Kredyt Bank S.A. II Oddzia∏ we Wroc∏awiu; (iii)
por´czenie wg prawa cywilnego udzielone przez Impel Security Polska.
Umowa nr 18931/10036/02 o lini´ gwarancyjnà
Data zawarcia umowy:
24.07.2002 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako zleceniodawca oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach jako gwarant.
Istotne postanowienia umowy:
Bank stawia do dyspozycji zleceniodawcy lini´ gwarancyjnà w wysokoÊci 1.500.000 PLN do wykorzystania w formie podejmowania przez Bank na zlecenie zobowiàzaƒ o charakterze pozabilansowym. Zleceniodawca upowa˝niony jest do sk∏adania zleceƒ
zwiàzanych z wykorzystaniem linii gwarancyjnej w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2003 r. Termin wa˝noÊci zobowiàzaƒ udzielanych w ramach niniejszej umowy nie mo˝e przekroczyç 30.11.2004 r. Okres sk∏adania zleceƒ mo˝e byç przed∏u˝ony przez Bank na kolejne 12 miesi´cy, pod warunkiem spe∏nienia przez zleceniodawc´ warunków wymienionych w umowie.
Wykorzystanie linii gwarancyjnej mo˝e nastàpiç w formie udzielenia przez Bank gwarancji bankowych przetargowych: wadialnych
lub oferty, dobrego wykonania i promes tych gwarancji. W celu uzyskania gwarancji bankowej lub promesy gwarancji zleceniodawca sk∏ada w Banku w okresie wykorzystania linii gwarancyjnej zlecenia przewidziane w obowiàzujàcych w Banku regulaminach
dotyczàcych poszczególnych form wykorzystania linii gwarancyjnej. Zlecenie dotyczàce wykorzystania linii gwarancyjnej mo˝e zostaç zrealizowane, pod warunkiem ˝e kwota zlecenia wraz z wczeÊniej udzielonymi zobowiàzaniami w ramach linii gwarancyjnej
nie przekracza: (i) 90% pu∏apu linii gwarancyjnej w przypadku wykorzystania linii gwarancyjnej wy∏àcznie w walutach wymienialnych lub w walutach i w PLN; (ii) 100% pu∏apu linii gwarancyjnej w przypadku wykorzystania linii gwarancyjnej wy∏àcznie w PLN.
Warunkiem zrealizowania zlecenia z∏o˝onego przez zleceniodawc´ jest stwierdzenie poprawnoÊci i kompletnoÊci zlecenia oraz
za∏àczonych dokumentów, jak równie˝ zaakceptowanie przez Bank ryzyka wynikajàcego z treÊci zobowiàzania.
Z tytu∏u przyznania linii gwarancyjnej Bank pobiera prowizj´ w wysokoÊci 0,55% od kwoty pu∏apu przyznanej linii, tj. 8.250 PLN.
Z tytu∏u realizacji zleceƒ w ramach umowy Bank pobiera prowizj´ w wysokoÊci 0,5% kwartalnie, od kwoty rzeczywistego zaanga˝owania, lecz nie mniej ni˝ stawka okreÊlona w „Tabeli op∏at i prowizji” Banku. W przypadku powstania zad∏u˝enia przeterminowanego, odsetki w wysokoÊci i na zasadach obowiàzujàcych w Banku dla zad∏u˝enia przeterminowanego naliczane sà od dnia
nast´pnego po przeniesieniu pozosta∏ego do zap∏aty salda.
Prawne zabezpieczenie sp∏at nale˝noÊci Banku stanowià: (i) por´czenia wg prawa cywilnego Impel Security Polska; (ii) cesja wierzytelnoÊci z kontraktów, na zabezpieczenie których Bank wystawi gwarancje dobrego wykonania na wniosek zleceniodawcy lub
innych kontraktów zaakceptowanych przez Bank.
Umowa por´czenia za sp∏at´ udzielonego kredytu
Data zawarcia umowy:
28.09.2001 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako por´czyciel, Bank Cukrownictwa „Cukrobank” S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu jako wierzyciel oraz Agencja Powiernicza Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania z tytu∏u kredytu udzielonego przez Bank Cukrownictwa „Cukrobank” S.A. zleceniodawcy na mocy umowy kredytowej nr 02/O/09/2001 z 28.09.2001 r. w wysokoÊci 1.000.000 PLN. Por´czenie obejmuje zobowiàzania zleceniodawcy istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci z tytu∏u ww. kredytu,
w szczególnoÊci kapita∏u, odsetek i prowizji na wypadek, gdyby zleceniodawca nie wykona∏ tych zobowiàzaƒ w terminie.

150

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

Umowa por´czenia z 27.11.2002 r.
Data zawarcia umowy:
27.11.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel oraz Impel Security Polska jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania Impel Security Polska z tytu∏u udzielonego kredytu przez Kredyt Bank S.A. w wysokoÊci 1.664.000 PLN na podstawie umowy nr WR2/0/2/2002 z dnia 18.01.2002 r. Por´czenie obejmuje zobowiàzania zleceniodawcy istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci z tytu∏u ww. kredytu w razie, gdyby zleceniodawca nie wykona∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonym umowà kredytu terminie.
Umowa por´czenia z dnia 19.02.2002 r.
Data zawarcia umowy:
19.02.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako por´czyciel, ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach jako wierzyciel oraz Impel Group jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania Impel Group z tytu∏u przej´cia od Impel Serwis Sp. z o.o. kredytu udzielonego
w dniu 13.04.2001 r. przez ING Bank Âlàski S.A. na podstawie umowy o kredyt na finansowanie inwestycji nr 18931/10012/01
w wysokoÊci 719.157 PLN na podstawie umowy przej´cia d∏ugu z 19.02.2002 r.
Por´czenie obejmuje wynikajàce z ww. umowy kredytowej zobowiàzania przejmujàcego d∏ug – Impel Group – istniejàce w chwili udzielania por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci, a w szczególnoÊci zobowiàzania z tytu∏u kredytu, odsetek, prowizji
i innych kosztów, w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby przejmujàcy d∏ug nie sp∏aci∏ zobowiàzaƒ w oznaczonym w ww.
umowie kredytowej terminie.
Umowa por´czenia z dnia 01.07.2002 r.
Data zawarcia umowy:
01.07.2002 r.
Strony umowy:
Impel S.A. jako por´czyciel, ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach jako wierzyciel oraz Human Resources Partner
Sp. z o.o. (obecnie Acta HR Sp. z o.o.) jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania Human Resources Partner Sp. z o.o. z tytu∏u udzielonego w dniu 1.07.2002 r. kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym przez ING Bank Âlàski S.A. na podstawie umowy kredytowej nr 18931/10029/2002
w wysokoÊci 240.000 PLN.
Por´czenie obejmuje wynikajàce z ww. umowy kredytowej zobowiàzania istniejàce w chwili udzielania por´czenia, jak i mogàce
powstaç w przysz∏oÊci, a w szczególnoÊci zobowiàzania z tytu∏u kredytu, odsetek, prowizji i innych kosztów, w tym kosztów egzekucji, w przypadku gdyby przejmujàcy d∏ug nie sp∏aci∏ zobowiàzaƒ w oznaczonym w ww. umowie kredytowej terminie.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
10.03.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu jako wierzyciel („Bank”) oraz Impel Real Estate
Sp. z o.o. (poprzednio dzia∏ajàca pod firmà Impel Centra Gotówkowe Sp. z o.o.) jako wystawca weksla.
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Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Real Estate Sp. z o.o. b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia przej´tego d∏ugu w Banku Zachodnim WBK S.A. przez przejmujàcego d∏ug – Impel Real Estate Sp. z o.o. na podstawie Umowy Przej´cia D∏ugu z tytu∏u kredytu inwestycyjnego nr 130/01/648130 z dnia 03.02.2003 r.
Impel S.A. oÊwiadcza, ˝e poddaje si´ egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych do wysokoÊci kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi,
op∏atami i prowizjami, odsetkami od zad∏u˝enia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeƒ Banku oraz innymi kosztami powsta∏ymi z przyczyn le˝àcych po stronie przejmujàcego d∏ug lub por´czyciela, jednak maksymalnie do kwoty 11.162.446,00
PLN na podstawie bankowego tytu∏u egzekucyjnego. Bank mo˝e wystawiç bankowy tytu∏ egzekucyjny do dnia przedawnienia
roszczeƒ z weksla, do którego wystawiono niniejszà deklaracj´, tj. 27.02.2009 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
06.03.2001 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel („Bank”) oraz Impel Security Polska
Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego na kwot´ 2.000.000 PLN, udzielonego na podstawie umowy nr WR2/O/25/2001 przez Kredyt
Bank S.A. wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku.
Impel S.A. oÊwiadcza, ˝e poddaje si´ egzekucji wg przepisów kpc do kwoty 2.419.200 PLN w zakresie roszczeƒ Kredyt Banku
S.A., wynikajàcych z umowy nr WR2/O/25/2001 z dnia 08.03.2001 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14.05.2001, aneksem nr 2
z dnia 02.01.2002 oraz aneksem nr 3 z dnia 06.03.2002 zawartej mi´dzy Kredyt Bankiem S.A. a Impel Security Polska, na podstawie której Bank udzieli∏ kredytu.
Ostateczny termin, do którego Kredyt Bank S.A. uprawniony jest do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego, up∏ywa
28.02.2004 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
19.09.2002 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel („Bank”) oraz Impel Security Polska jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà weksla z∏o˝onego w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bie˝àcym na kwot´ 1.500.000 PLN, udzielonego na podstawie umowy nr
WR2/RB/24/2001 przez Kredyt Bank S.A. wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
29.03.2001 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta Miedzi G¸OGÓW w G∏ogowie jako zamawiajàcy oraz Impel
Security Polska Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia roszczeƒ zamawiajàcego wynikajàcych z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy do kwoty
4.000.000 PLN na podstawie umowy nr 843/98 z dnia 30.12.1998 r.
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Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
28.12.2000 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta Miedzi LEGNICA w Legnicy jako zamawiajàcy oraz Impel Security Polska Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia roszczeƒ zamawiajàcego wynikajàcych z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy do kwoty
3.000.000 PLN na podstawie umowy nr I-307/12/98 z 30.11.1998 r.
Por´czenie zobowiàzania
Data por´czenia:
26.06.2002
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie jako wynajmujàcy oraz Impel Security
Polska Sp. z o.o. jako najemca.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. zobowiàzuje si´ do wykonania ka˝dego zobowiàzania Impel Security Polska, wynikajàcych z tytu∏u niewykonania zobowiàzaƒ do kwoty 2.000.000 PLN na podstawie umowy najmu nr 4102/W/IMP/05/2002 z 15.05.2002 r.
Por´czenie zobowiàzania
Data por´czenia:
5.03.2002 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel oraz Impel Security Polska jako wystawca
weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia linii gwarancyjnej nr WR2/GK/2/2001 z dnia 18.01.2001 r. na kwot´ 305.000 PLN, udzielonej przez Kredyt Bank S.A.
Termin wa˝noÊci por´czenia up∏ywa 30.10.2006 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
10.06.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibà w ¸odzi jako przyjmujàcy weksel oraz Impel Group
Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Group, b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia leasingu na kwot´ 898.474,29 PLN, na podstawie umowy nr O/WR/2003/024/K z dnia 10.06.2003 r. Bankowego Funduszu
Leasingowego S.A.
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Pozosta∏e por´czenia Emitenta za zobowiàzania wekslowe Impel Group Sp. z o.o.
Impel S.A. udzieli∏ dodatkowo 33 por´czeƒ za zobowiàzania wekslowe Impel Group Sp. z o.o. w na ∏àcznà kwot´ 2.741.615,50
PLN, 167.003,37 USD, 26.530,34 EUR. Sà to por´czenia z lat 2002-2003 z terminem wa˝noÊci przypadajàcym na lata 2003-2008.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
24.01.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako przyjmujàcy weksel oraz Medar Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu jako
wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Medar Sp. z o.o., b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego tytu∏em zabezpieczenia sp∏aty po˝yczki w wysokoÊci 500.000 PLN, otrzymanej od Impel Security Polska na podstawie umowy po˝yczki z dnia
24.01.2003 r. Ostateczny termin wa˝noÊci por´czenia up∏ywa 31.12.2003 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
12.02.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako przyjmujàcy weksel oraz Medar Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu jako
wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Medar Sp. z o.o., b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego tytu∏em zabezpieczenia sp∏aty po˝yczki w wysokoÊci 810.000 PLN, otrzymanej od Impel Security Polska na podstawie umowy po˝yczki z dnia
12.02.2003 r. Ostateczny termin wa˝noÊci por´czenia up∏ywa 31.12.2003 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
27.03.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako przyjmujàcy weksel oraz Medar Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu jako
wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Medar Sp. z o.o., b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego tytu∏em zabezpieczenia sp∏aty po˝yczki w wysokoÊci 570.000,00 PLN, otrzymanej od Impel Security Polska na podstawie umowy po˝yczki
z dnia 27.03.2003. Ostateczny termin wa˝noÊci por´czenia up∏ywa 31.12.2003 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
14.02.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako przyjmujàcy weksel oraz Impel Centra Gotówkowe Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
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Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Centra Gotówkowe Sp. z o.o., b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego tytu∏em zabezpieczenia sp∏aty po˝yczki w wysokoÊci 2.000.000 PLN, otrzymanej od Impel Security Polska na podstawie
umowy po˝yczki z dnia 14.02.2003 r. Ostateczny termin wa˝noÊci por´czenia up∏ywa 30.06.2009 r.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
17.02.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Polkomtel S.A. z siedzibà w Warszawie jako przyjmujàcy weksel oraz Mega Com Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Mega Com Sp. z o.o., b´dàcego wystawcà weksla na kwot´ 5.700.000
PLN, z∏o˝onego tytu∏em zabezpieczenia zobowiàzaƒ wynikajàcych z porozumienia z dnia 27.01.2003 r. w sprawie wstàpienia
w prawa i obowiàzki strony Umowy Agencyjnej i Umowy Dystrybucyjnej przez Mega Com Sp. z o.o.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zobowiàzania:
13.12.2002 r.
Strony:
Impel S.A. jako wystawca weksla, IBS Polska Sp. z o.o. z siedzibà we Wroc∏awiu jako przyjmujàcy weksel.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. sk∏ada do dyspozycji IBS Polska Sp. z o.o. we Wroc∏awiu weksel w∏asny na kwot´ 713.000 PLN, stanowiàcy zabezpieczenie umowy nr 1/IMPEL/2002 z dnia 13.12.2002, zawartej mi´dzy IBS Polska Sp. z o.o. we Wroc∏awiu a Impel S.A.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
11.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako wystawca weksla, Cosmopol LTD Sp. z o.o. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/01, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.1. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ugi z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel S.A., Cosmopol Ltd. Sp. z. o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel S.A. sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez protestu”.
Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel S.A. wynikajàcemu z Umowy, w tym z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ
ubocznych. Wierzyciel mo˝e wype∏niç weksle w ka˝dym czasie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia z Bankowego Funduszu
Leasingowego S.A., ˝e nale˝noÊci nie sà przedmiotem przelewu.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
11.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. jako wierzyciel.
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Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/01, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.1. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ugi z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11.07.2003 r. pomi´dzy Impel S.A., Cosmopol Ltd. Sp. z o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel S.A. sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez protestu”.
Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel S.A. u wierzyciela wynikajàcemu z Umowy, w tym przelanych przez Cosmopol Ltd Sp. z o.o. na wierzyciela wierzytelnoÊci z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych
Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
11.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie warunkowej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/01, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.1. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów, zawartej w dniu 11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel S.A. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel S.A. sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez protestu”.
Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel S.A. z Umowy, w tym z tytu∏u czynszów
dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako wystawca weksla, Cosmopol LTD Sp. z o.o. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. por´cza za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà 5 weksli w∏asnych in blanco, z∏o˝onych
w celu prawnego zabezpieczenia roszczeƒ wierzyciela z tytu∏u generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo
opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ugi z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel Security Polska, Cosmopol Ltd. Sp. z o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”),
na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel Security wynikajàcemu z Umowy, w tym z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. por´cza za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà 5 weksli w∏asnych in blanco, z∏o˝onych
w celu prawnego zabezpieczenia roszczeƒ wierzyciela z tytu∏u generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo
opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ug z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel Security, Cosmopol Ltd. Sp. z o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”), na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel Security Polska u wierzyciela wynikajàcemu z Umowy, w tym przelanych przez Cosmopol Ltd
Sp. z o.o. na wierzyciela wierzytelnoÊci z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za
opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
156

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Impel Security Polska jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. por´cza za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska, b´dàcego wystawcà 5 weksli w∏asnych in blanco, z∏o˝onych
w celu prawnego zabezpieczenia roszczeƒ wierzyciela z tytu∏u warunkowej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo
opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów, zawartej w dniu 11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel Security, Cosmopol Ltd. Sp. z o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”) na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu
Impel S.A. z Umowy, w tym z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie
w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
11.12.2000 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Omni Servis Security Sp. z o.o. jako („Wierzyciel”).
Istotne postanowienia:
Por´czyciel por´cza do kwoty 2.600.000 PLN za przysz∏e zobowiàzania Impel Security Polska Sp. z o.o. wynikajàce z porozumienia z dnia 11.12.2000 r. pomi´dzy Impel Security Polska i wierzycielem dotyczàcego zap∏aty przez Impel Security Polska na rzecz
wierzyciela okreÊlonych w porozumieniu cen z tytu∏u cesji na Impel Security Polska umów o Êwiadczenia us∏ug ochrony mienia.
Terminy wymagalnoÊci i zasady powstania zobowiàzaƒ Impel Security Polska Sp. z o.o. w stosunku do Omni Servis Security
Sp. z o.o. okreÊla ÊciÊle przedmiotowe porozumienie.
Por´czenie zosta∏o udzielone na 1 rok, jednak˝e na dzieƒ aktualizacji Prospektu por´czenie nie mo˝e zostaç uznane za wygas∏e,
gdy˝ jest przedmiotem sporów z powództwa wierzyciela przeciwko Impel S.A., Impel Security Polska oraz Maxim Sp. z o.o.
w upad∏oÊci o sygnaturach X GC/24/02 i X GC 23/02 opisanych szerzej w pkt. 15.2 Prospektu.
Por´czenie zobowiàzania wekslowego
Data por´czenia:
11.07.2003 r.
Strony:
Impel S.A. jako por´czyciel, Bank Zachodni WBK S.A. jako wierzyciel („Bank”) oraz Impel Security Polska Sp. z o.o. jako wystawca weksla.
Istotne postanowienia:
Impel S.A. udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Security Polska b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego na kwot´ 3.000.000 PLN, udzielonego Impel Security Polska na podstawie umowy nr
2398/121/2003 z dnia 11.07.2003 r. przez Bank Zachodni WBK S.A.
Impel S.A. oÊwiadcza, ˝e poddaje si´ egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych do wysokoÊci kwoty kredytu wraz z odsetkami umownymi,
op∏atami i prowizjami, odsetkami od zad∏u˝enia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeƒ Banku oraz innymi kosztami powsta∏ymi z przyczyn le˝àcych po stronie kredytobiorcy lub por´czyciela, jednak maksymalnie do kwoty 6.000.000,00 PLN.
Por´czyciel oÊwiadcza, i˝ Bank mo˝e wystawiç bankowy tytu∏ egzekucyjny do dnia przedawnienia roszczeƒ z umowy kredytowej
do 31.12.2008 r.
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13.2. IMPEL GROUP
13.2.1. Kredyty
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group jako kredytobiorca jest stronà jednej istotnej umowy kredytowej, której opis przedstawiamy poni˝ej. Zobowiàzania (w tym raty) z tytu∏u kredytu regulowane sà terminowo.
Mar˝e banków okreÊlone w poni˝szych umowach kredytowych zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa kredytowa nr 18931/10012/01 o udzielenie kredytu inwestycyjnego
Data zawarcia umowy:
13.04.2001r. zmieniona 2 aneksami (ostatni aneks nr 2 z dnia 28.02.2002 r.) przeniesiona na Impel Group w dniu 19.02.2002 roku
umowà przej´cia d∏ugu. Pierwotny kredytobiorca Impel Serwis.
Strony umowy:
Impel Group jako kredytobiorca oraz ING Bank Âlàski Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Katowicach („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt inwestycyjny na zakup wyposa˝enia kuchni szpitalnej w Toruniu przy ul. Batorego 17 w kwocie 719.157 PLN na okres od
dnia 20.04.2001 r. do 15.05.2005 r., przeniesiona na Impel Group w dniu 19.02.2002 roku w kwocie 584.319,56 PLN.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej, w ci´˝ar rachunku kredytowego. Ostateczny termin sp∏aty kredytu przypada
w dniu 15.05.2005 r.
Kredyt sp∏acany b´dzie w 47 ratach miesi´cznym w kwocie 14.982 PLN i ostatniej racie wyrównawczej w kwocie 15.003 PLN. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma Êredniej ze stawek WIBOR 1M i mar˝y Banku. Ârednia
ze stawek WIBOR 1M jest ustalana w oparciu o 1-miesi´czne depozyty z∏otowe na rynku mi´dzybankowym (WIBOR 1M) na podstawie 10 ostatnich notowaƒ poprzedzajàcych dzieƒ pierwszego uruchomienia kredytu lub dzieƒ zmiany stopy procentowej. Odsetki
p∏atne od wykorzystanego kredytu w okresach miesi´cznych. Sp∏ata kredytu – w drodze pobrania przez Bank Êrodków finansowych
z rachunku bie˝àcego. Prowizja za udzielenie kredytu – 0,8% kwoty kredytu. Impel Group przys∏uguje prawo przedterminowej sp∏aty ca∏oÊci lub cz´Êci kredytu, z zastrze˝eniem obowiàzku poinformowania banku z 14-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto Impel
Group zobowiàzany jest do przeprowadzania miesi´cznych obrotów na rachunku proporcjonalnie do wysokoÊci zad∏u˝enia.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ w ca∏oÊci lub cz´Êci przed terminem sp∏aty w razie zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych.
Zabezpieczenie kredytu stanowià: (i) przew∏aszczenie wyposa˝enia kuchni szpitalnej w Toruniu o wartoÊci brutto wynoszàcej
999.112 PLN zgodnie z fakturà nr SPFGR/02/00039 z dnia 28.02.2002 r. wystawionej przez Impel Serwis Sp. z o.o., (ii) cesja praw
z polisy ubezpieczeniowej przew∏aszczonego wyposa˝enia, (iii) por´czenia Impel S.A. wg prawa cywilnego za zobowiazania Impel
Group wynikajàce z niniejszej umowy.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 344.607 PLN.

13.2.2. Po˝yczki
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group Sp. z o.o. nie jest stronà istotnych umów po˝yczek, z wyjàtkiem po˝yczek otrzymanych od Impel S.A., których wykaz zosta∏ zamieszczony w punkcie 13.1.2. Prospektu.

13.2.3. Por´czenia i gwarancje
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group jest stronà jednej istotnej umowy por´czenia (gwarancji).
Umowa generalna o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji zap∏aty wadium nr 1502/10/28/2003
Data zawarcia umowy:
27.02.2003 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 19.03.2003 r.
Strony umowy:
Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie jako gwarant i Impel Group Sp. z o.o. jako zobowiàzany.
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Istotne postanowienia umowy:
Umowa zawarta zosta∏a na okres od 04.03.2003 r. do 03.03.2004 r. ¸àczna odpowiedzialnoÊç Cigna STU z tytu∏u wszystkich wydanych gwarancji nie mo˝e przekroczyç kwoty 500.000 PLN, przy czym kwota pojedynczej gwarancji nie mo˝e przekroczyç kwoty 250.000 PLN. W przypadku wygaÊni´cia uzyskanej gwarancji mo˝liwe b´dzie wydanie nast´pnej gwarancji do wysokoÊci uzyskanego limitu.
W przypadku realizacji gwarancji Impel Group w terminie 7 dni od daty wezwania do zap∏aty wystawionego przez Cigna STU zobowiàzany jest zwróciç ubezpieczajàcemu zap∏aconà kwot´ gwarancji. W razie opóênienia z zap∏atà Impel Group zobowiàzany
jest zap∏aciç dodatkowo odsetki ustawowe. Zobowiàzanie nie wygasa nawet w sytuacji sporu z beneficjentem gwarancji co do
podstawy ˝àdania zap∏aty zobowiàzania obj´tego gwarancjà.
Op∏ata za ka˝dà wystawionà gwarancj´ wynosi 0,7% kwoty gwarantowanej, nie mniej ni˝ 300 PLN.
Zabezpieczeniem umowy sà cztery weksle w∏asne in blanco z klauzulà „bez protestu”.
Na dzieƒ 30.06.2003 r. kwota wykorzystanego limitu wynosi 404.087 PLN.

13.3. IMPEL SECURITY POLSKA
13.3.1. Kredyty
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security Polska Sp. z o.o. jako kredytobiorca jest stronà 10 istotnych umów kredytowych,
których opis przedstawiamy poni˝ej. Zobowiàzania (w tym raty) z tytu∏u wszystkich kredytów sp∏acane sà terminowo.
Mar˝e banków okreÊlone w poni˝szych umowach kredytowych zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie.
Umowa kredytu nr 2398/121/2003
Data zawarcia umowy:
11.07.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Bank Zachodni WBK S.A. we Wroc∏awiu („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt obrotowy w kwocie 3.000.000 PLN na okres od 15.07.2003 r. do 30.12.2005 r. na finansowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci obrotowej.
Istotne warunki umowy:
Kredyt sp∏acany jest w 10 równych ratach kwartalnych poczàwszy od 30.09.2003 r. Odsetki naliczane w okresach miesi´cznych
wg zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 1M, liczonej jako stawka rynkowa oprocentowania depozytów jednomiesi´cznych okreÊlona dwa dni robocze przed dniem uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy, a dla kolejnych okresów okreÊlone dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, powi´kszonej o mar˝´ Banku. Od niesp∏aconych w terminach nale˝noÊci z tytu∏u kredytu Bank nalicza odsetki za opóênienie wg zmiennej stawki procentowej odpowiadajàcej dwukrotnej wysokoÊci
stopy kredytu lombardowego NBP. Odsetki od kredytu przeterminowanego naliczane sà wg zasad okreÊlonych do naliczenia odsetek od kredytu wykorzystanego.
Bank ma prawo wypowiedzieç umow´ kredytu w ca∏oÊci lub cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ, ustalajàc nowy (ostateczny) termin p∏atnoÊci ca∏ego zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu wraz z odsetkami umownymi.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià 7 dni.
Zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) hipoteka zwyk∏a w kwocie 3.000.000 PLN na zabezpieczenie sp∏aty kredytu i hipoteka kaucyjna na zabezpieczenie sp∏aty odsetek do kwoty 300.000 PLN na prawie u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci po∏o˝onej we
Wroc∏awiu przy ul. Âl´˝nej 118 obejmujàcej dzia∏ki oznaczonej numerami: nr 2/12, 4/12 o powierzchni 3.793 m2, dla której Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Krzyków IV Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych prowadzi Ksi´g´ Wieczystà o numerze KW 32709, wraz z cesjà
praw z polisy ubezpieczenia budynków i budowli znajdujàcych si´ na ww. nieruchomoÊci, (ii) zastaw rejestrowy w wysokoÊci
3.000.000 PLN na wierzytelnoÊci Impel Security Polska wynikajàcej z umowy generalnej nr 1/DliA/2003 w sprawie wykonywania
us∏ug zwiàzanych z ochronà osób i mienia BZ WBK S.A. zawartej dnia 10.02.2003 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Do momentu prawomocnego ustanowienia zastawu rejestrowego Impel Security Polska ustanawia zabezpieczenie w postaci zastawu zwyk∏ego (datà pewnà) w wysokoÊci 3.000.000 PLN na ww. wierzytelnoÊci, (iii) weksel in blanco por´czony przez Impel S.A.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 31.07.2003 r. wynosi 3.000.000 PLN.
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Umowa kredytowa nr WR2/O/25/2001 o kredyt obrotowy
Data zawarcia umowy:
08.03.2001 r.; zmieniona 8 aneksami (ostatni aneks nr 8 z dnia 12.06.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska jako kredytobiorca oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Nieodnawialny kredyt obrotowy w kwocie 2.000.000 PLN na okres od dnia 08.03.2001 r. do dnia 28.02.2004 r.
Istotne warunki umowy:
Kredyt zostaje udzielony w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà prowadzonà przez Impel Security Polska i zgodnie z zasadami
umowy nr 2/2001/WZU/K z dnia 01.03.2001 r., zawartej mi´dzy Kredyt Bankiem a Paƒstwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych. Kwot´ kredytu w ramach transzy okreÊlonej w umowie Bank przeka˝e na rachunek kredytobiorcy. Sp∏ata
kredytu nastàpi w 24 ratach. Ostateczny termin sp∏aty kredytu, odsetek oraz innych nale˝noÊci – 28.02.2004 r.
Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i równa sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie WIBOR dla depozytów jednomiesi´cznych z ostatnich 10 dni roboczych miesiàca poprzedzajàcego kolejny okres odsetkowy plus mar˝a Banku. Odsetki p∏atne sà miesi´cznie. Niesp∏acenie nale˝noÊci w terminie upowa˝nia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w ca∏oÊci lub cz´Êci.
Bank mo˝e tak˝e wypowiedzieç umow´ w ca∏oÊci lub cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie
zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià
7 dni od dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu. Od kwoty kredytu niesp∏aconego w terminie sp∏aty od dnia nast´pnego po
terminie sp∏aty kredytobiorca zap∏aci za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia WIBOR 1M. W przypadku niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty, od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty, oprocentowanie niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu o po∏ow´ stopy procentowej.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) weksel w∏asny in blanco z wystawienia kredytobiorcy por´czony przez Impel S.A.
wraz z udzielonym przez Impel S.A. pe∏nomocnictwem do dysponowania rachunkiem w II Oddziale Kredyt Banku S.A. we Wroc∏awiu; (ii) cesja praw z kontraktów zawartych mi´dzy kredytobiorcà i okreÊlonymi w umowie d∏u˝nikami.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 672.000 PLN
Umowa nr 18931/10028/01 o kredyt krótkoterminowy w rachunku bie˝àcym
Data zawarcia umowy:
11.06.2001 r.; zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 05.06.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska jako kredytobiorca oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt z maksymalnym pu∏apem zad∏u˝enia w kwocie 1.500.000 PLN na okres od dnia 11.06.2001 r. do dnia 28.11.2003 r., na finansowanie bie˝àcych potrzeb kredytobiorcy zwiàzanych z prowadzonà przez niego dzia∏alnoÊcià.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej, w ci´˝ar rachunku kredytowego. Kredyt udzielony na okres od dnia
11.06.2001 r. do dnia 28.11.2003 r.
Kredyt oprocentowany jest wed∏ug zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stopy procentowej na bazie stawki WIBOR
1M obliczanej jako Êrednia z 10 ostatnich notowaƒ miesiàca kalendarzowego poprzedzajàcego dzieƒ pierwszego uruchomienia
kredytu lub dzieƒ zmiany stopy procentowej i mar˝y Banku. Stopa procentowa zmieniana jest w okresach miesi´cznych. Dniem
zmiany stopy procentowej jest pierwszy roboczy dzieƒ miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po dniu pierwszego uruchomienia kredytu oraz pierwszy roboczy dzieƒ ka˝dego kolejnego miesiàca kalendarzowego.
Sp∏ata odsetek nast´puje w miesi´cznych okresach obrachunkowych. Od niesp∏aconego w terminie zad∏u˝enia pobiera si´ odsetki podwy˝szone, w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcym w tym zakresie Zarzàdzeniu Prezesa Zarzàdu Banku. Kwota zad∏u˝enia przekraczajàcego pu∏ap 1.500.000 PLN jest zad∏u˝eniem przeterminowanym. W przypadku zad∏u˝enia przekraczajàcego
1.500.000 PLN Bank wezwie kredytobiorc´ do niezw∏ocznego zasilenia rachunku bie˝àcego kwotà wystarczajàcà do zmniejszenia
zad∏u˝enia w rachunku bie˝àcym do wysokoÊci mieszczàcej si´ w granicach pu∏apu zad∏u˝enia. Brak zasilenia rachunku w terminie
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7 dni stanowi podstaw´ do wypowiedzenia umowy w ca∏oÊci lub cz´Êci. Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ w ca∏oÊci lub cz´Êci
tak˝e w przypadku zaistnienia innych enumeratywnie wymienionych zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych.
Zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) cesja wierzytelnoÊci obecnych i przysz∏ych, o ∏àcznej wartoÊci nie ni˝szej ni˝ 1.300.000 PLN
miesi´cznie na podstawie umowy przelewu wierzytelnoÊci z dnia 11.06.2001 r., przys∏ugujàcych kredytobiorcy od 43 kontrahentów wymienionych w aneksie nr 3 zawartym w dniu 23.04.2003 r. do umowy przelewu wierzytelnoÊci, z tytu∏u zawartych z nimi
umów sprzeda˝y towarów i us∏ug; (ii) cesji wierzytelnoÊci obecnych i przysz∏ych, o ∏àcznej wartoÊci nie ni˝szej ni˝ 200.000 PLN
miesi´cznie na podstawie umowy przelewu wierzytelnoÊci z dnia 27.07.2001 r. przys∏ugujàcych kredytobiorcy od 5 kontrahentów,
wymienionych w za∏àczniku nr 1 A do aneksu nr 1 z dnia 29.11.2002 r. do umowy przelewu wierzytelnoÊci, z tytu∏u zawartych
z nimi umów sprzeda˝y towarów i us∏ug; (iii) pe∏nomocnictwa do dysponowania Êrodkami zgromadzonymi na rachunku bankowym prowadzonym dla kredytobiorcy przez Kredyt Bank S.A. II O/Wroc∏aw.
Impel Security poddaje si´ egzekucji na podstawie bankowego tytu∏u egzekucyjnego do kwoty 2.250.000 PLN do dnia 28.08.2004 r.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 0 PLN.
Umowa nr PBP/670/KOZ/1174/02 o kredyt p∏atniczy
Data zawarcia umowy:
26.09.2002 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 28.04.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Bank Handlowy w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt p∏atniczy w kwocie 2.000.000 PLN na okres od dnia 27.09.2002 r. do dnia 19.09.2003 r.
Istotne warunki umowy:
Kredyt na finansowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej kredytobiorcy. Wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej,
w ci´˝ar rachunku bie˝àcego kredytobiorcy.
Sp∏ata kredytu zostanie dokonana w 12 ratach poczàwszy od dnia 21.10.2002 r. do dnia 19.09.2003 r. Kredyt oprocentowany wed∏ug zmiennej stopy procentowej jako suma stopy WIBOR 1M notowanej na 2 dni robocze przed pierwszym wykorzystaniem
kredytu, a nast´pnie na 2 dni robocze przed rozpocz´ciem ka˝dego okresu odsetkowego plus mar˝a Banku. Od niesp∏aconych
w terminie kwot Bank pobiera odsetki w wysokoÊci dwukrotnoÊci stopy odsetek ustawowych rocznie. Kredytobiorca udziela
Bankowi nieodwo∏alnego pe∏nomocnictwa do obcià˝ania rachunku bie˝àcego kredytobiorcy wszelkimi wymagalnymi kwotami nale˝nymi Bankowi z tytu∏u umowy kredytowej.
Zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) cesja wierzytelnoÊci handlowych obecnych i przysz∏ych od 61 kontrahentów Impel Security
Polska Sp. z o.o. wymienionych w za∏àczniku nr 1 do umowy cesji wierzytelnoÊci, opisana w umowie cesji wierzytelnoÊci nr
PBP/670/CW/068/01 wraz z aneksem nr 1 z 26.09.2002 r. do umowy cesji wierzytelnoÊci oraz aneksem nr 2 z 28.04.2003 r. do
umowy cesji wierzytelnoÊci.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 1.100.000 PLN.
Umowa kredytu nr 78/01/672568
Data zawarcia umowy:
27.02.2001 r.; zmieniona 4 aneksami (ostatni aneksu nr 4 z dnia 30.04.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu I Oddzia∏ we Wroc∏awiu
(„Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt inwestycyjny Êrednioterminowy w kwocie 2.800.000 PLN na okres od 27.02.2001 r. do 25.02.2004 r. na finansowanie nabycia od Banku rzeczowych sk∏adników majàtku trwa∏ego, nabycia wartoÊci niematerialnych i prawnych (know-how) w zakresie
doÊwiadczenia i wiedzy wynikajàcych z funkcjonowania Stra˝y Bankowej „Banku” oraz refundacji kosztów szkolenia.
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Istotne warunki umowy:
Kredyt sp∏acany jest w 30 ratach poczàwszy od dnia 25 wrzeÊnia 2001 r. poprzez pobranie Êrodków zgromadzonych na rachunku bie˝àcym kredytobiorcy. Odsetki naliczane sà w okresach miesi´cznych wg zmiennej stopy procentowej równej wysokoÊci stopy redyskonta weksli, og∏aszanej przez Prezesa NBP, powi´kszonej o mar˝´ Banku. Jednak˝e zmienna stopa procentowa jest Êrednià arytmetycznà stawki stopy procentowej WIBOR 1M, liczonej za okres od pierwszego do 25. dnia kalendarzowego miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc, za który naliczane b´dà odsetki plus mar˝a Banku, gdy tak obliczona stopa procentowa jest ni˝sza od stopy procentowej obliczonej na podstawie redyskonta weksli plus mar˝a Banku. W przypadku gdy oprocentowanie kredytu ustalone na podstawie WIBOR
1M jest wy˝sze ni˝ stopa procentowa obliczona na podstawie redyskonta plus 3 punkty procentowe, oprocentowanie kredytu nie mo˝e byç wy˝sze ni˝ wysokoÊç stopy redyskonta weksli og∏oszonej przez Prezesa NBP plus mar˝a Banku. Oprocentowanie kredytu obowiàzuje w terminie obj´tym pozytywnà decyzjà PFRON o dofinansowaniu lub do momentu wykorzystania przez kredytobiorc´ dop∏at
do kwoty 158.847 PLN. Kwota przyznanych dop∏at mo˝e ulec zmianie w przypadku zmiany oprocentowania kredytu, lecz nie mo˝e
zostaç przekroczona. Od niesp∏aconych w terminach nale˝noÊci z tytu∏u kredytu Bank nalicza odsetki za opóênienie wg zmiennej stawki procentowej odpowiadajàcej dwukrotnej wysokoÊci stopy kredytu lombardowego NBP. Nale˝noÊci z tytu∏u nie sp∏aconych odsetek
(umownych, za spóênienie) nie podlegajà oprocentowaniu z wyjàtkiem sytuacji, o których mowa w art. 482 k.c. Odsetki od kredytu
przeterminowanego naliczane sà wg zasad okreÊlonych do naliczenia odsetek od kredytu wykorzystanego.
Bank ma prawo wypowiedzieç umow´ kredytu w ca∏oÊci lub cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ, ustalajàc nowy (ostateczny) termin p∏atnoÊci ca∏ego zad∏u˝enia z tytu∏u kredytu wraz z odsetkami umownymi.
Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià 7 dni.
Zabezpieczenia kredytu stanowià: (i) zastaw rejestrowy w wysokoÊci 1.200.000 PLN na wierzytelnoÊci kredytobiorcy z umowy
generalnej nr 1/DliA/2003 r. w sprawie wykonywania us∏ug zwiàzanych z ochronà dóbr osobistych i mienia Banku zawartej w dniu
10.02.2003 r. Do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego przez sàd kredytobiorca ustanawia zabezpieczenie w formie zastawu
zwyk∏ego (z datà pewnà) w wysokoÊci 1.200.000 PLN na ww. wierzytelnoÊci; (ii) zastawu rejestrowego na Êrodkach trwa∏ych, tj.
13 samochodach marki Mercedes i 2 samochodach marki Ford wraz z cesjà praw z polisy ubezpieczenia; (iii) weksel w∏asny in
blanco wystawiony przez kredytobiorc´.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 762.100 PLN.
Umowa o kredyt obrotowy nr WR2/O/2/2002
Data zawarcia umowy:
18.01.2001 r.; zmieniona 4 aneksami (ostatni aneks nr 4 z dnia 23.05.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Nieodnawialny kredyt obrotowy zwiàzany z prowadzonà dzia∏alnoÊç gospodarczà w kwocie 1.664.000 PLN.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej w ci´˝ar rachunku bankowego. Bank stawia kredytobiorcy do dyspozycji kredyt w dwóch transzach w dniu 18.01.2001 r. w wysokoÊci 1.000.000 PLN oraz w dniu 24.09.2002 r. w wysokoÊci 664.000 PLN.
Sp∏ata kredytu nastàpi w 20 ratach poczàwszy od dnia 14.02.2002 r. Ostateczny termin sp∏aty kredytu, odsetek i innych nale˝noÊci nastàpi do dnia 30.09.2003 r. Sp∏aty z tytu∏u kredytu regulowane sà przez Impel Security Polska w terminie.
Stopa procentowa kredytu jest zmienna i równa sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie WIBOR 1M z ostatnich 10 dni
miesiàca poprzedzajàcego kolejny okres odsetkowy plus mar˝a Banku. Sp∏ata oraz naliczanie odsetek od kredytu nast´puje
w okresach miesi´cznych. Od kwoty kredytu niesp∏aconego w terminie od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty kredytobiorca zap∏aci za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia WIBOR 1M. W przypadku niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty
oprocentowanie niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu o po∏ow´ stopy procentowej ustalonej na podstawie WIBOR 1M
plus mar˝a.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ kredytowà w ca∏oÊci lub w cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià 7 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy.
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Zabezpieczenie kredytu stanowià: (i) weksel w∏asny in blanco z wystawienia kredytobiorcy op∏acony do kwoty 1.000.000 PLN
wraz z deklaracjà wekslowà; (ii) por´czenie udzielone przez Impel S.A. wraz z pe∏nomocnictwem do dysponowania rachunkiem
w II Oddziale Kredyt Bank S.A.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 253.000 PLN.
Umowa nr WR2/RB/24/2001 o kredyt obrotowy w rachunku bie˝àcym
Data zawarcia umowy:
08.03.2001 r.; zmieniona 4 aneksami (ostatni aneks nr 4 z dnia 04.03.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Odnawialny kredyt krótkoterminowy w rachunku bie˝àcym w maksymalnej kwocie 1.500.000,00 PLN na pokrycie zobowiàzaƒ
p∏atniczych kredytobiorcy z tytu∏u prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Istotne warunki umowy:
Wykorzystanie kredytu nast´puje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizacj´ dyspozycji kredytobiorcy w ci´˝ar rachunku bie˝àcego. Termin ostatecznej sp∏aty kredytu, odsetek i innych nale˝noÊci przypada na dzieƒ 06.03.2004 r.
Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna i równa sumie codziennej stawki WIBOR O/N oraz mar˝y Banku. Bank nalicza odsetki za ka˝dy dzieƒ od wykorzystanej kwoty kredytu poczàwszy od dnia wyp∏aty kredytu lub jego cz´Êci, do dnia poprzedzajàcego
jego faktycznà sp∏at´. Od kwoty kapita∏u niesp∏aconego w terminie, od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty kredytobiorca zap∏aci
za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia WIBOR O/N, plus mar˝a Banku. W przypadku niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty, od dnia nast´pnego po
terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty, oprocentowanie niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu
o po∏ow´ stopy procentowej równej stawce odniesienia WIBOR O/N plus mar˝a.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ kredytowà w ca∏oÊci lub cz´Êci przed terminem sp∏aty kredytu w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià
7 dni, liczàc od daty dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.
Zabezpieczenie kredytu stanowià dwa weksle in blanco z wystawienia kredytobiorcy op∏acone do ∏àcznej kwoty 1.500.000 PLN,
por´czone przez Impel S.A.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 0 PLN.
Umowa nr WR2/O/11/2003 o kredyt obrotowy
Data zawarcia umowy:
15.05.2003 r.; zmieniona aneksem nr 1 z dnia 30.05.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie („Bank”).
Przedmiot umowy:
Nieodnawialny kredyt obrotowy zwiàzany z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà w kwocie 2.000.000 PLN.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej w ci´˝ar rachunku bankowego. Bank stawia kredytobiorcy do dyspozycji kredyt w dwóch transzach od dnia 15.05.2003 r. do dnia 26.05.2003 r. w wysokoÊci 1.000.000 PLN oraz od dnia 27.05.2003 r. do dnia
16.06.2003 r. w wysokoÊci 1.000.000 PLN. Sp∏ata kredytu nastàpi jednorazowo. Ostateczny termin sp∏aty kredytu, odsetek i innych nale˝noÊci nastàpi dnia 14.05.2004 r.
Stopa procentowa kredytu jest zmienna i równa sumie stawki odniesienia obliczonej na podstawie WIBOR 1M z ostatnich 10 dni
miesiàca poprzedzajàcego kolejny okres odsetkowy plus mar˝a Banku. Sp∏ata oraz naliczanie odsetek od kredytu nast´puje
w okresach miesi´cznych. Od kwoty kredytu niesp∏aconego w terminie od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty kredytobiorca zap∏aci za ka˝dy dzieƒ opóênienia odsetki wg stopy procentowej równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia WIBOR 1M. W przypadku niesp∏acenia odsetek w terminie sp∏aty od dnia nast´pnego po terminie sp∏aty do dnia poprzedzajàcego dzieƒ faktycznej sp∏aty
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oprocentowanie niewymagalnego kapita∏u ulega podwy˝szeniu o po∏ow´ stopy procentowej ustalonej na podstawie WIBOR 1M
plus mar˝a.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ kredytowà w ca∏oÊci lub w cz´Êci w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni, a w przypadku zagro˝enia upad∏oÊcià 7 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy.
Zabezpieczenie kredytu stanowià: (i) por´czenie wed∏ug prawa cywilnego udzielone przez Impel S.A. wraz z pe∏nomocnictwem
do dysponowania rachunkiem w II Oddziale Kredyt Bank S.A.; (ii) cesja wierzytelnoÊci od 47 kontrahentów Impel Security Polska
Sp. z o.o. wymienionych w za∏àczniku nr 1 do umowy przelewu wierzytelnoÊci z dnia 15.05.2003 r. oraz od 11 kontrahentów Impel Security Polska Sp. zo.o. wymienionych w za∏àczniku nr 1 do umowy przelewu wierzytelnoÊci z dnia 12.06.2003 r.
Zad∏u˝enie z tytu∏u kredytu na dzieƒ 30.06.2003 r. wynosi 2.000.000 PLN.
Umowa nr 800092421/I/3/8210/1/2000 o udzielenie kredytu inwestycyjnego (kredyt przedterminowo sp∏acony)
Data zawarcia umowy:
28.12.2000 r.; zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09.01.2002 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako kredytobiorca oraz Bank Przemys∏owo-Handlowy PBK S.A. („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyty inwestycyjny w PLN na zakup samochodów w kwocie 246.000 PLN na okres od dnia 28.12.2000 r. do dnia 31.12.2003 r.
Kredyt zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 18 lipca 2003 r.
Istotne warunki umowy:
Kredyt wykorzystywany w formie bezgotówkowej, w ci´˝ar rachunku kredytowego. Kredyt przedterminowo sp∏acony nie
podlega ponownemu wykorzystaniu. Kredyt zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 18 lipca 2003 r.
Sp∏ata kredytu dokonywana w 35 miesi´cznych ratach p∏atnych na koniec kolejnych miesi´cy kalendarzowych, poczàwszy od
28.02.2001 r. Oprocentowanie kredytu stanowi sum´ stopy dla terminów kwartalnych przyj´tych w Banku dla danego kwarta∏u
jako podstawa ustalenia oprocentowania w stosunku rocznym plus mar˝a Banku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne w okresach kwartalnych i jest ustalane odr´bnie dla ka˝dego kolejnego okresu kalendarzowego. Stopà oprocentowania kredytu dla danego okresu kwarta∏u kalendarzowego jest stopa WIBOR z przedostatniego dnia roboczego poprzedzajàcego kwarta∏ powi´kszona
o mar˝´. Oprocentowanie obowiàzuje w nowej wysokoÊci od pierwszego dnia kalendarzowego ka˝dego kwarta∏u. Bank nalicza
odsetki od kredytu w okresie miesi´cznym wed∏ug stóp procentowych obowiàzujàcych w tym czasie i pobiera je z rachunku bie˝àcego kredytobiorcy. W razie niesp∏acenia w terminie kredytu wraz z odsetkami Bank pobiera Êrodki finansowe z tytu∏u
niesp∏aconych nale˝noÊci z rachunku bankowego kredytobiorcy, zgodnie z za∏àczonym do umowy pe∏nomocnictwem. Bank mo˝e
rozwiàzaç lub wypowiedzieç umow´ kredytu w przypadku zaistnienia enumeratywnie wymienionych w umowie zdarzeƒ
charakterystycznych dla umów kredytowych. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.
Zabezpieczenia prawne kredytu stanowià: (i) zastaw rejestrowy na 9 samochodach, wymienionych w aneksie nr 1 z dnia
09.01.2002 r. do umowy kredytu inwestycyjnego wraz z cesjà praw z polis ubezpieczeniowych; (ii) wp∏ywy na rachunek bie˝àcy
kredytobiorcy prowadzony w Banku wraz z pe∏nomocnictwem do dysponowania tym rachunkiem; (iii) weksel w∏asny in blanco
z klauzulà „bez prostestu”.
Umowa nr 18931/10042/01 o kredyt z∏otowy na sfinansowanie inwestycji (kredyt przedterminowo sp∏acony)
Data zawarcia umowy:
17.08.2001 r.; zmieniona aneksem nr 1 z dnia 09.11.2001 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska (jako kredytobiorca) oraz ING Bank Âlàski S.A. („Bank”).
Przedmiot umowy:
Kredyt na sfinansowanie inwestycji zakupu samochodów na kwot´ 592.936,51 PLN na okres od dnia 17.08.2001 r. do dnia
30.06.2004 r. Kredyt zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 24 lipca 2003 r.
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Istotne warunki umowy:
Wykorzystanie kredytu nastàpi w trzech transzach. Sp∏ata kredytu w 34 ratach, poczàwszy od dnia 30.09.2001 r. do dnia
30.06.2006 r. Kredyt zosta∏ przedterminowo sp∏acony w dniu 18 lipca 2003 r. Kredyt oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma Êredniej ze stawek WIBOR 1M i mar˝y Banku. Ârednia ze stawek WIBOR 1M ustalana w oparciu
o 1-miesi´czne depozyty z∏otowe na rynku mi´dzybankowym na podstawie 10 ostatnich notowaƒ poprzedzajàcych dzieƒ pierwszego uruchomienia kredytu lub dzieƒ zmiany stopy procentowej. Sp∏ata odsetek w miesi´cznych okresach obrachunkowych. Od
niesp∏aconego w terminie zad∏u˝enia z tytu∏u kapita∏u pobiera si´ odsetki podwy˝szone w wysokoÊci okreÊlonej w obowiàzujàcym
w tym zakresie zarzàdzeniu Prezesa Zarzàdu Banku.
Bank mo˝e wypowiedzieç umow´ w ca∏oÊci lub cz´Êci, przed terminem sp∏aty, w razie zaistnienia enumeratywnie wymienionych
w umowie zdarzeƒ charakterystycznych dla umów kredytowych.
Zabezpieczenie kredytu stanowià: (i) zastaw rejestrowy na dziesi´ciu samochodach ci´˝arowych oraz jednym samochodzie osobowym o ∏àcznej wartoÊci 507.974 PLN; (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych samochodów; (iii) zastaw rejestrowy na pi´ciu samochodach o ∏àcznej wartoÊci 241.080 PLN; (iv) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych samochodów; (v) zastaw rejestrowy na pi´ciu samochodach o ∏àcznej wartoÊci brutto 144.648 PLN; (vi) cesja praw z polisy
ubezpieczeniowej zastawionych samochodów.

13.3.2. Po˝yczki
Na dzieƒ aktualizacji Impel Security Polska Sp. z o.o. jako po˝yczkodawca jest stronà 13 istotnych umów po˝yczek. Opis powy˝szych umów zosta∏ zawarty w poni˝szej tabeli.
Tabela 22. Po˝yczki udzielone przez Impel Security Polska Sp. z o.o.
kwota po˝yczki

oprocentowanie po˝yczkobiorca

data zawarcia umowy oraz
aneksów zmieniajàcych treÊç
umowy

termin ostatecznej
sp∏aty po˝yczki

sposób sp∏aty
po˝yczki

zabezpieczenie

PODMIOTY POWIÑZANE Z EMITENTEM
500.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Medar
Sp. z o.o.

24.01.2003 r. zmieniona
w dniu 30.04.2003 r.
– zmiana
oprocentowania

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
por´czony przez
Impel S.A. wraz
z deklaracjà
wekslowà

810.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Medar
Sp. z o.o.

12.02.2003 r. zmieniona
w dniu 30.04.2003 r.
– zmiana
oprocentowania

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
por´czony przez
Impel S.A. wraz
z deklaracjà
wekslowà

2.000.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Impel Real Estate 14.02.2003 r.
Sp. z o.o.
(dzia∏ajàce pod
poprzednià firmà
jako Impel Centra
Gotówkowe
Sp. z o.o.)

od 31.01.2007 r
do 30.06.2009 r.

w równych
miesi´cznych
ratach

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
por´czony przez
Impel S.A.
wraz z deklaracjà
wekslowà

80.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Impel Cash
Handling
Sp. z o.o.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

brak

25.03.2003 r.
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kwota po˝yczki

oprocentowanie po˝yczkobiorca

data zawarcia umowy oraz
aneksów zmieniajàcych treÊç
umowy

termin ostatecznej
sp∏aty po˝yczki

sposób sp∏aty
po˝yczki

zabezpieczenie

570.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Medar
Sp. z o.o.

27.03.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´,
por´czony przez
Impel S.A. wraz
z deklaracjà
wekslowà

80.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Impel Cash
Handling
Sp. z o.o.

25.04.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

brak

210.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Impel Cash
Handling
Sp. z o.o.

06.06.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

brak

200.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Eltronik Security
Sp. z o.o.

01.07.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

brak

200.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Impel Cash
Handling
Sp. z o.o.

29.07.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

brak

80.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Medar
Sp. z o.o.

06.08.2003 r.

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
por´czony przez
Impel S.A. wraz
z deklaracjà
wekslowà

1.500.000 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Eltronik Security
Sp. z o.o.

06.08.2003 r. zmieniona w dniu 30.12.2006 r.
18.08.2003 – wprowadzenie
zabezpieczenia

splata w 36
miesi´cznych
ratach poczàwszy
od 30.01.2004 r.

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
wraz z deklaracjà
wekslowà

PODMIOTY NIE POWIÑZANE Z EMITENTEM
380.000,00 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Asset Invest
in Poland S.A.
w likwidacji
z siedzibà
we Wroc∏awiu

20.08.2003

31.12.2003 r.

jednorazowa
sp∏ata

weksel w∏asny
in blanco wraz
z deklaracjà
wekslowà

500.000 PLN
zmieniona
aneksem z dnia
20.12.2002 r.
na kwot´
560.822,36 PLN

WIBOR 1M
+ mar˝a

Asset Invest
in Poland S.A.
w likwidacji
z siedzibà
we Wroc∏awiu

25.02.2002 r. zmieniona w dniu: 20.12.2003 r.
28.06.2002 r. – zmiana terminu
sp∏aty
20.12.2002 r. – zmiana terminu
sp∏aty oraz kapitalizacja odsetek
30.04.2003 r. – zmiana
oprocentowania

jednorazowa
sp∏ata

weksel in blanco
wystawiony przez
po˝yczkobiorc´
wraz z deklaracjà
wekslowà

13.3.3. Por´czenia i gwarancje i zobowiàzania wekslowe
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security Polska Sp. z o.o. jest stronà 9 istotnych umów por´czenia i gwarancji.
Por´czenie linii gwarancyjnej
Data zawarcia umowy:
30.10.2002 r., zmieniona 2 aneksami (ostatni aneks nr 2 z dnia 30.04.2003 r.).
Strony umowy:
Impel Security Polska jako por´czyciel, Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel oraz Impel S.A. jako zleceniodawca.
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Istotne postanowienia umowy:
Impel Security Polska udziela por´czenia za zobowiàzania z tytu∏u otwartej przez Kredyt Bank S.A. linii gwarancyjnej w wysokoÊci
5.000.000 PLN na podstawie umowy nr WR2/GK/7/98 z dnia 29.05.1998 r., wraz z póêniejszymi zmianami, na rzecz Impel S.A.
Por´czenie obejmuje zobowiàzania zleceniodawcy istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci
z tytu∏u wy˝ej wymienionej linii gwarancyjnej, w razie gdyby zleceniodawca nie wykona∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonym umowà
linii gwarancyjnej terminie. Jako d∏u˝nik Banku z tytu∏u zabezpieczenia wierzytelnoÊci w postaci por´czenia spó∏ka Impel Security
Polska z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o poddaniu si´ egzekucji do kwoty 5.622.000 PLN w zakresie roszczeƒ Kredyt Bank S.A. wynikajàcych z umowy o lini´ gwarancyjnà (WR2/GK/7/98 z dnia 29.05.1998 r.). Ostateczny termin do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego up∏ywa 30.10.2007 r.
Por´czenie kredytu
Data zawarcia umowy:
30.10.2002 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako por´czyciel oraz Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako wierzyciel oraz Impel S.A. jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel Security Polska udziela por´czenia za zobowiàzania z tytu∏u udzielonego przez Kredyt Bank S.A. kredytu w wysokoÊci
5.000.000 PLN na podstawie umowy nr WR2/RB/28/1999 z dnia 25.02.1999 r., wraz z póêniejszymi zmianami, spó∏ce Impel S.A.
Por´czenie obejmuje zobowiàzania kredytobiorcy istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci
z tytu∏u wy˝ej wymienionego kredytu, w razie gdyby kredytobiorca nie wykona∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonym umowà kredytu
terminie. Jako d∏u˝nik Banku z tytu∏u zabezpieczenia wierzytelnoÊci w postaci por´czenia spó∏ka Impel Security Polska z∏o˝y∏a
oÊwiadczenie o poddaniu si´ egzekucji do kwoty 5.799.000 PLN w zakresie roszczeƒ Kredyt Bank S.A. wynikajàcych z umowy
o kredyt obrotowy w rachunku bie˝àcym nr WR2/RB/28/1999 z 25.02.1999 r. Ostateczny termin do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego up∏ywa 29.10.2004 r.
Por´czenie linii gwarancyjnej
Data zawarcia umowy:
24.07.2002 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako por´czyciel oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach jako wierzyciel oraz Impel S.A. jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel Security Polska udziela por´czenia za zobowiàzania Impel S.A. z tytu∏u przyznanej w dniu 24.07.2002 r. przez Bank linii gwarancyjnej w wysokoÊci 1.500.000 PLN na warunkach i w terminach okreÊlonych w umowie o lini´ gwarancyjnà nr
18931/10036/02. Por´czenie obejmuje wynikajàce z umowy o lini´ gwarancyjnà zobowiàzania Impel S.A. istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci, a w szczególnoÊci zobowiàzania z tytu∏u prowizji i innych kosztów, w przypadku gdyby zleceniodawca nie sp∏aci∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonych w umowie o lini´ gwarancyjnà terminach. JednoczeÊnie
por´czyciel z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o poddaniu si´ na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe egzekucji do kwoty
2.250.000,00 PLN w zwiàzku z udzieleniem linii gwarancyjnej zleceniodawcy (umowa o lini´ gwarancyjnà nr 18931/10036/02
z dnia 24.07.2002 r.) oraz por´czeniem przez Impel Security sp∏aty wierzytelnoÊci banku, wynikajàcych z ww. umowy. Ostateczny termin do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego up∏ywa 31.08.2005 r.
Umowa o gwarancj´ nr WR2/GK/4/2001
Data zawarcia umowy:
08.03.2001 r., zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 19.02.2003 r.).
Strony umowy:
Kredyt Bank S.A. jako gwarant oraz Impel Security Polska jako zleceniodawca oraz PKN Orlen S.A. z siedzibà w P∏ocku jako beneficjent gwarancji.
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Istotne postanowienia umowy:
Kredyt Bank S.A. w Warszawie zobowiàzuje si´ udzieliç gwarancji zap∏aty spó∏ce PKN Orlen S.A. z terminem wa˝noÊci do
06.03.2004 r. na kwot´ 230.000 PLN na zabezpieczenie wierzytelnoÊci wynikajàcych z umowy o wydanie i u˝ywanie kart flotowych nr DL/438/2001 z dnia 21.02.2001 r. pomi´dzy PKN Orlen S.A. oraz Impel Security Polska. Spe∏nienie Êwiadczeƒ przez gwaranta z tytu∏u gwarancji nastàpi na podstawie pierwszego pisemnego ˝àdania zap∏aty wystawionego przez PKN Orlen S.A. zawierajàcego oÊwiadczenie, ˝e zamówione towary zosta∏y dostarczone zleceniodawcy zgodnie z warunkami umowy i ˝e zleceniodawca nie zap∏aci∏ beneficjentowi ˝àdanej z gwarancji kwoty, b´dàc do tego zobowiàzanym, zgodnie z warunkami umowy nr
DL/438/2001. W dniu wykonania wyp∏aty z gwarancji gwarant niezw∏ocznie obcià˝a rachunek zleceniodawcy. Zleceniodawca zap∏aci na rzecz gwaranta odsetki w wysokoÊci równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia tej Êredniej arytmetycznej stawki WIBOR
1M. Zabezpieczenie sp∏aty wierzytelnoÊci gwaranta stanowià: (i) weksel in blanco z wystawienia zleceniodawcy; (ii) pe∏nomocnictwo do dysponowania Êrodkami na rachunku bie˝àcym zleceniodawcy.
Umowa nr WR2/GK/2/2001 o lini´ gwarancyjnà
Data zawarcia umowy:
18.01.2001 r., zmieniona 3 aneksami (ostatni aneks nr 3 z dnia 19.11.2002 r.).
Strony umowy:
Kredyt Bank S.A. z siedzibà w Warszawie jako gwarant oraz Impel Security Polska jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Bank otwiera zleceniodawcy lini´ gwarancyjnà od 18.01.2001 r. do 30.10.2006 r. Poszczególne gwarancje, udzielane w ramach linii
gwarancyjnej, mogà mieç okres wa˝noÊci nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci linii. Kwota gwarancji wynosi 305.000 PLN. Podstawa prawna
wierzytelnoÊci, na którà udzielona jest gwarancja, jest nieoznaczona, poniewa˝ gwarant otworzy∏ zleceniodawcy lini´ gwarancyjnà. Na
jej podstawie mogà byç udzielane poszczególne gwarancje. Zleceniodawca zobowiàzuje si´ zap∏aciç na rzecz gwaranta od kwoty wyp∏aconej przez gwaranta na rzecz beneficjenta gwarancji, odsetki w wysokoÊci równej dwukrotnoÊci stawki odniesienia, równej Êredniej arytmetycznej stawki WIBOR 1M. Zabezpieczenie prawne gwarancji: (i) weksel in blanco z wystawienia zleceniodawcy op∏acony
na sum´ odpowiadajàcà kwocie zad∏u˝enia z tytu∏u gwarancji wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami gwaranta, por´czony
przez Spó∏k´ Impel S.A.; (ii) pe∏nomocnictwo do dysponowania Êrodkami pieni´˝nymi na rachunku bie˝àcym zleceniodawcy. Zleceniodawca podda∏ si´ egzekucji do kwoty 350.262 PLN. Bankowy tytu∏ egzekucyjny mo˝e byç wystawiony do dnia 30.10.2007 r.
Umowa por´czenia
Data zawarcia umowy:
14.09.2001 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako por´czyciel oraz ING Bank Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach jako wierzyciel oraz Impel S.A. jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel Security Polska udziela por´czenia za zobowiàzania Impel S.A. z tytu∏u przyznanej w dniu 13.09.2001 r. przez Bank gwarancji
w wysokoÊci 400.000 PLN na warunkach i w terminach okreÊlonych w umowie o gwarancj´ nr 11/18931/01. Por´czenie obejmuje
wynikajàce z umowy gwarancji zobowiàzania Impel S.A. istniejàce w chwili udzielenia por´czenia, jak i mogàce powstaç w przysz∏oÊci, a w szczególnoÊci zobowiàzania z tytu∏u prowizji i innych kosztów, w przypadku gdyby zleceniodawca nie sp∏aci∏ tych zobowiàzaƒ w oznaczonych w umowie do gwarancji terminach. JednoczeÊnie por´czyciel z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o poddaniu si´ na podstawie
art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe egzekucji do kwoty 536.000 PLN w zwiàzku z udzieleniem gwarancji zleceniodawcy (umowa do gwarancji nr 11/18931/01 z dnia 13.09.2001 r.) oraz por´czeniem przez Impel Security Polska Sp. z o.o. sp∏aty wierzytelnoÊci banku, wynikajàcych z ww. umowy. Ostateczny termin do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego up∏ywa 12.06.2005 r.
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Por´czenie kredytu
Data zawarcia umowy:
10.03.2003 r.
Strony umowy:
Impel Security Polska jako por´czyciel oraz Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu jako wierzyciel oraz Impel Real
Estate Sp. z o.o. (poprzednio Impel Centra Gotówkowe Sp. z o.o.) jako zleceniodawca.
Istotne postanowienia umowy:
Impel Security Polska udziela por´czenia za zobowiàzania wekslowe Impel Real Estate Sp. z o.o. b´dàcego wystawcà weksla, z∏o˝onego w celu zabezpieczenia przej´tego d∏ugu w BZ WBK S.A. na podstawie umowy przej´cia d∏ugu z tytu∏u kredytu inwestycyjnego nr 130/01/648130 z dnia 03.02.2003 r. zmienionej aneksami od nr 1 do nr 3. Jako por´czyciel spó∏ka Impel Security Polska
z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o poddaniu si´ egzekucji do kwoty 11.162.446 PLN w zakresie roszczeƒ BZ WBK S.A. wynikajàcych z umowy przej´cia d∏ugu z tytu∏u kredytu inwestycyjnego nr 130/01/648130 z dnia 03.02.2003 r. Ostateczny termin do wystawienia bankowego tytu∏u egzekucyjnego up∏ywa 27.02.2009 r.
Weksel in blanco b´dàcy gwarancjà wykonania umowy 843/98 (2052)
Strony umowy:
KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta Miedzi G∏ogów („Zamawiajàcy”).
Impel Security Polska („Wykonawca”).
Zobowiàzania z weksla in blanco
Weksel in blanco zabezpieczajàcy roszczenia odszkodowawcze z umowy o ochron´ osób i mienia 843/98 (2052) wystawiony
przez Impel Security Polska Sp. z o.o. na podstawie uchwa∏y Zarzàdu Impel Security z dnia 27 grudnia 2000 r. do wysokoÊci
4.000.000 PLN, por´czony przez Impel S.A., przyj´ty przez KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta Miedzi G∏ogów dnia 10 kwietnia 2001 r. Do weksla do∏àczono deklaracj´ wekslowà, zgodnie z którà Zamawiajàcy mo˝e w ka˝dym czasie wype∏niç weksel na
kwot´ zad∏u˝enia wynikajàcà z ww. umowy razem odsetkami i kosztami. Zamawiajàcy zobowiàzuje si´ te˝ do zawiadomienia Impel Security Polska Sp. z o.o. o wype∏nieniu weksla na co najmniej 7 dni przed terminem jego p∏atnoÊci. Zamawiajàcy ponosi te˝
wzgl´dem Impel Security Sp. z o.o. odpowiedzialnoÊç za nieuzasadnione wype∏nienie i u˝ycie weksla. OdpowiedzialnoÊç ta polega na obowiàzku zwrotu wykonawcy wynegocjowanej sumy wekslowej wraz z odsetkami ustawowymi indeksowanymi wskaênikiem 1.2 od dnia egzekucji tej sumy do zap∏aty. Wskaênik ten powoduje zwi´kszenie odsetek ustawowych o 20%.
Weksel in blanco b´dàcy gwarancjà wykonania umowy I-307/12/98
Strony umowy:
KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta Miedzi Legnica („Zamawiajàcy”).
Impel Security Polska („Wykonawca”).
Weksel in blanco zabezpieczajàcy roszczenia odszkodowawcze z umowy o ochron´ osób i mienia I-307/12/98 wystawiony przez
Impel Security Polska Sp. z o.o. na podstawie uchwa∏y Zarzàdu Impel Security Polska Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2000 r. do wysokoÊci 3.000.000 PLN, por´czony przez Impel S.A., stanowiàcy zabezpieczenie roszczeƒ KGHM Polska Miedê S.A. Oddzia∏ Huta
Miedzi Legnica z umowy ochron´ osób i mienia.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel Security Polska jako wystawca weksla, Cosmopol LTD Sp. z o.o. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ugi z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11.07.2003 r. pomi´dzy Impel Security Polska, Cosmopol Ltd. Sp. z. o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
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Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel Security Polska sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez
protestu”. Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel Security Polska wynikajàcemu
z Umowy, w tym z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci
oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych. Wierzyciel mo˝e wype∏niç weksle w ka˝dym czasie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia
z Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., ˝e nale˝noÊci nie sà przedmiotem przelewu.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel Security Polska jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie generalnej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów i us∏ugi z zakresu eksploatacji, zawartej w dniu
11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel Security Polska, Cosmopol Ltd. Sp. z o.o. i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel Security sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez protestu”. Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel Security Polska u wierzyciela wynikajàcemu z Umowy, w tym przelanych przez Cosmopol Ltd Sp. z o.o. na wierzyciela wierzytelnoÊci z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych Êwiadczeƒ ubocznych.
Zobowiàzanie wekslowe
Data zawarcia umowy
16.07.2003 r.
Strony:
Impel Security Polska jako wystawca weksla, Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. jako wierzyciel.
Istotne postanowienia:
Przedmiotem zobowiàzania wekslowego jest prawne zabezpieczenie warunkowej umowy dzier˝awy nr C/WR/2003/I/02, szczegó∏owo opisanej w pkt 6.3. Rozdzia∏u V Prospektu, dotyczàcej dzier˝awy pojazdów, zawartej w dniu 11. 07.2003 r. pomi´dzy Impel Security Polska i Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. („Umowa”).
Tytu∏em zabezpieczenia Umowy Impel Security Polska sk∏ada do dyspozycji wierzyciela 5 weksli w∏asnych in blanco z klauzulà „bez
protestu”. Wierzyciel ma prawo wype∏niç ka˝dy weksel na sum´ odpowiadajàcà zad∏u˝eniu Impel Security Polska z Umowy,
w tym z tytu∏u czynszów dzier˝awnych i innych Êwiadczeƒ wynikajàcych z Umowy, odsetek za opóênienie w p∏atnoÊci oraz innych
Êwiadczeƒ ubocznych.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu istnieje zobowiàzanie wekslowe Impel Securities Polska Sp. z o.o. zwiàzane z wykonaniem umowy nr 1001654 zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu z dnia 10 lutego 2003 r. Opis tego zobowiàzania wraz z opisem umowy nr 1001654 zosta∏ obj´ty wnioskiem o niepublikowanie.
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14. OPIS NIERUCHOMOÂCI
14.1. EMITENT
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jest w∏aÊcicielem 11 nieruchomoÊci o ∏àcznej powierzchni 77542,87 m2. SpoÊród 11 nieruchomoÊci 5 ma istotne znaczenie dla Emitenta. Poni˝ej przedstawiamy list´ nieruchomoÊci oraz opis nieruchomoÊci istotnych.
Tabela 23. Lista nieruchomoÊci Impel S.A.
Lp. NieruchomoÊç

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Jelenia Góra
ul. 1 Maja 80
Lubin
ul. Sk∏odowskiej 182
Wroc∏aw
ul. Âl´˝na 112
Wroc∏aw
ul. Trzebnicka 39/Zak∏adowa
Wroc∏aw
ul. Zak∏adowa 21-25
Wroc∏aw
ul. Bednarska 9-17
Wroc∏aw
ul. Bednarska 13 B
Dzier˝oniów
ul. Pocztowa 5
Legnica
ul. Pocztowa 4-5
Warszawa
ul. Tu˝ycka 12
Zielona Góra
ul. Zacisze 15

Nr dzia∏ki

Powierzchnia
dzia∏ki w m2

Powierzchnia
u˝ytkowa
budynków w m2

Nr ksi´gi wieczystej

7/4
7/5
858/1

780,00
305,00
5 508,00

1 250,0
2 208,0

51880
51881
35673

2/11

5 101,00

66,8

110418

10/26

42 547,81

7 327,1

53490

3/5; 8/2; 9/1;
9/2; 9/3; 9/4;
10/7; 10/8
87/1

19 686,00

-

139968

560,00

88,0

104544

-

-

438,3

-

340/1

429,00

1 194,0

21901

7
9
118/15

207,00
259,00
270,00

2 139,7
288,9

46506
46507
46533

107/7

1 890,00

-

58014

NieruchomoÊç w Jeleniej Górze obj´ta ksi´gà wieczystà nr KW 51880 dla dzia∏ki 7/4 oraz KW 51881 dla dzia∏ki 7/5
Lokalizacja:
Jelenia Góra, ul. 1 Maja 80.
WielkoÊç:
Dzia∏ka nr 7/4 (wpisana w ksi´dze wieczystej prowadzonej przez Sàd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych
pod nr KW 51880) – nieruchomoÊç gruntowa o powierzchni 780 m2 zabudowana, oraz dzia∏ka nr 7/5 (wpisana w ksi´dze wieczystej prowadzonej przez Sàd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych pod nr KW 51881) – nieruchomoÊç gruntowa o powierzchni 305 m2 (udzia∏ 1/3 w dzia∏ce gruntu o powierzchni 915 m2).
Struktura i przeznaczenie:
Dzia∏ka nr 7/4 zabudowana jest III-kondygnacyjnym budynkiem z I-kondygnacyjnà dobudówkà o powierzchni ogólnej 1250 m2.
Dzia∏ka nr 7/5 nie jest zabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jelenia Góra dzia∏ka gruntu nr 7/4 przeznaczona jest na cele administracyjno-us∏ugowe, natomiast dzia∏ka gruntu nr 7/5 na urzàdzenie stanowisk parkingowych. Plan zagospodarowania przestrzennego obowiàzuje do 31.12.2003 r. Cz´Êç nieruchomoÊci oddana w u˝ytkowanie na mocy umowy najmu spó∏kom Grupy Kapita∏owej Impel: (i) ISP Sp. z o.o. – 308,28 m2; (ii) Acta HR – 32,66 m2.
Tytu∏ prawny:
Nabycie na podstawie umowy przeniesienia prawa u˝ytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego z 12.08.1999 r. – akt notarialny Repertorium A nr 2441/1999 (odnoÊnie dzia∏ki nr 7/5) oraz zawartego w tej umowie wniosku Dz. Kw. 6775/99 dok. 2. Emitent jest wieczystym u˝ytkownikiem gruntu do dnia 26.10.2097 r. W∏aÊcicielem gruntu jest gmina Jelenia Góra. Prawo w∏asnoÊci
spó∏ki Impel S.A. budynków stanowiàcych odr´bnà nieruchomoÊç, posadowionych na gruncie b´dàcym w u˝ytkowaniu wieczystym.
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Obcià˝enia:
Hipoteka umowna w kwocie 1.700.000,00 PLN z oprocentowaniem 14,5% w stosunku rocznym na rzecz Powszechnego Banku
Przemys∏owo-Handlowego PBK S.A. V Oddzia∏ we Wroc∏awiu. Termin sp∏aty ustalono na dzieƒ 13.12.2002 r. Hipoteka obcià˝a
udzia∏ spó∏ki Impel S.A. wynoszàcy 1/3 cz´Êci w nieruchomoÊci. Przed∏u˝ono termin sp∏aty do 12.12.2003 r. aneksem do umowy
kredytowej nr 162001249-I-1-KOB-16-01.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma znaczenie ze wzgl´du na Êwiadczone przez Emitenta us∏ugi.
NieruchomoÊç w Lubinie obj´ta ksi´gà wieczystà KW nr 35673
Lokalizacja:
Lubin, ul. M. Sk∏odowskiej-Curie 182.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 5508 m2, zabudowana, oznaczona jako dzia∏ka nr 858/1.
Struktura i przeznaczenie:
NieruchomoÊç gruntowa, zabudowana III-kondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni ogólnej 2208 m2. Budynki posadowione na gruncie, b´dàce w∏asnoÊcià Emitenta, przeznaczone zosta∏y na cele biurowe. Cz´Êç nieruchomoÊci oddana w u˝ytkowanie na mocy umów najmu spó∏kom Grupy Kapita∏owej Impel: (i) Impel S.A. – 552,76 m2; (ii) ISP Sp. z o.o. – 426,15 m2; (iii) ACTA
HR – 67,09 m2 oraz innym podmiotom: AMCOR – 151,47 m2.
Tytu∏ prawny:
Umowa sprzeda˝y z dnia 30.12.1999 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4377/1999. W∏aÊcicielem nieruchomoÊci
gruntowej jest Skarb Paƒstwa. Emitent posiada prawo do wieczystego u˝ytkowania gruntu oraz prawo w∏asnoÊci budynków, stanowiàcych odr´bnà nieruchomoÊç, posadowionych na gruncie. Dzia∏ka gruntu znajduje si´ w u˝ytkowaniu wieczystym do dnia
05.12.2089 r.
Obcià˝enia:
Hipoteka umowna w kwocie 1.402.000 PLN na rzecz PBK S.A. II Oddzia∏ we Wroc∏awiu, dla zabezpieczenia sp∏aty kredytu obrotowego udzielonego umowà z dnia 21.12.2001 r. Termin sp∏aty kredytu wyznaczono na dzieƒ 13.12.2002 r. aneksem nr 2 do umowy kredytowej 162001249-I-1-KOB-16-01 przed∏u˝ono termin sp∏aty do 12.12.2003 r.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma znaczenie ze wzgl´du na Êwiadczone przez Emitenta us∏ugi.
NieruchomoÊç we Wroc∏awiu obj´ta ksi´gà wieczystà KW nr 110418
Lokalizacja:
Wroc∏aw, ul. Âl´˝na 112.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 5101 m2, zabudowana budynkiem gara˝owym o powierzchni ca∏kowitej 66,8 m2,
oznaczona jako dzia∏ka nr 2/11.
Struktura i przeznaczenie:
Emitent posiada prawo u˝ytkowania wieczystego gruntu oraz prawo w∏asnoÊci budynków posadowionych na gruncie. Prawo
u˝ytkowania wieczystego przys∏uguje Emitentowi do dnia 05.12.2089. Ka˝doczesnemu u˝ytkownikowi wieczystemu dzia∏ki
nr 2/11 przys∏uguje nieodp∏atny dost´p do przy∏àczy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i telefonicznych u˝ytkowanych na dzia∏kach 2/6 i 2/7 obj´tych ksi´gà wieczystà KW nr 32709.
Tytu∏ prawny:
Nabycie prawa u˝ytkowania wieczystego wraz z budynkami posadowionymi na gruncie, stanowiàcymi odr´bnà w∏asnoÊç, na mocy umowy sprzeda˝y w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 3719/1999 z dnia 10.11.1999 r. oraz umowy sprzeda˝y w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 302/2001 z dnia 15.01.2001 r. W∏aÊcicielem gruntu jest Skarb Paƒstwa.
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Obcià˝enia:
(i) hipoteka zwyk∏a w kwocie 1.500.000 PLN na rzecz CITIBANK (Poland) S.A. w Warszawie jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. Wpis nr 1 dotyczàcy hipoteki zmienia wierzyciela hipotecznego z CITIBANKU (Poland) S.A. z/s w Warszawie na
Bank Handlowy S.A. w Warszawie Oddzia∏ we Wroc∏awiu. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej okreÊlonej jako suma WIBOR IM oraz mar˝y w wysokoÊci 1,75% w stosunku rocznym. Zmiana wierzyciela hipotecznego z Citibanku (Poland) S.A. z/s w Warszawie na Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddzia∏ we Wroc∏awiu oraz ostatecznego terminu
sp∏aty kredytu, który ustalono na dzieƒ 06.02.2004 r.;
(ii) hipoteka zwyk∏a w kwocie 750.000 PLN na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddzia∏ we Wroc∏awiu dla zabezpieczenia sp∏aty kredytu w kwocie 2.600.000 PLN, udzielonego w dniu 20.03.2003 r. firmie Impel S.A. we Wroc∏awiu. Ostateczny termin sp∏aty – 19.03.2004 r.;
(iii) hipoteka kaucyjna do kwoty 225.000,00 PLN na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddzia∏ we Wroc∏awiu dla zabezpieczenia odsetek oraz innych kosztów Banku i nale˝noÊci ubocznych od kredytu.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma znaczenie ze wzgl´du na Êwiadczone przez Emitenta us∏ugi.
NieruchomoÊç we Wroc∏awiu obj´ta ksi´gà wieczystà KW nr 53490
Lokalizacja:
Wroc∏aw, ul. Trzebnicka 39 oraz Zak∏adowa.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 42547,81 m2 (wyliczony udzia∏ 3125/10 000 dzia∏ki o powierzchni 13.6153 ha)
– zabudowana, oznaczona jako dzia∏ka nr 10/26, obj´ta ksi´gà wieczystà KW nr 53490, prowadzonà przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Krzyków.
Struktura i przeznaczenie:
NieruchomoÊç gruntowa (dzia∏ka nr 10/26 o powierzchni ca∏kowitej 42547,81 m2), zabudowana budynkami przemys∏owymi stanowiàcymi odr´bnà w∏asnoÊç spó∏ki Asset Invest in Poland, w udziale wynoszàcym 6875/10 000 cz´Êci i Emitenta w udziale wynoszàcym 3125/10 000 cz´Êci. Budynki b´dàce przedmiotem odr´bnej w∏asnoÊci majà przeznaczenie przemys∏owe.
Tytu∏ prawny:
Nabycie na mocy umowy sprzeda˝y z dnia 20.12.2002 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 5489/2002 r. prawa u˝ytkowania wieczystego do dnia 05.12.2089 r. (udzia∏ 3125/10 000) oraz prawa w∏asnoÊci budynków, stanowiàcych odr´bne nieruchomoÊci (udzia∏ 3125/10 000). W∏aÊcicielem nieruchomoÊci gruntowej jest Skarb Paƒstwa.
Obcià˝enia:
(i) hipoteka przymusowa w kwocie 1.843.575,92 PLN z odsetkami wynikajàcymi z ustawy o zobowiàzaniach podatkowych – na
rzecz ZUS Oddzia∏ Wroc∏aw; z∏o˝ono wniosek o wykreÊlenie hipoteki dnia 18.04.2003 r. – dotychczas wniosek nie zosta∏ rozpatrzony;
(ii) hipoteka przymusowa w kwocie 6.339.280,75 PLN wraz z odsetkami wynikajàcymi z ordynacji podatkowej, liczonymi od
kwoty g∏ównej 2.227.007,82 PLN od dnia 16.03.1999 r. na rzecz ZUS Oddzia∏ we Wroc∏awiu; z∏o˝ono wniosek o wykreÊlenie
hipoteki dnia 18.04.2003 r. – dotychczas wniosek nie zosta∏ rozpatrzony;
(iii) hipoteka umowna w kwocie 5.000.000 PLN na rzecz Banku Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. II Oddzia∏ we Wroc∏awiu,
dla zabezpieczenia kredytu obrotowego w kwocie 5.000.000. 00 PLN udzielonego spó∏ce Impel S.A. z siedzibà we Wroc∏awiu,
z ostatecznym terminem sp∏aty na dzieƒ 24.01.2003 r. Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu strony z∏o˝y∏y wniosek o wykreÊlenie
hipoteki ustanowionej na rzecz Banku Cukrownictwa „Cukrobank” S.A. V Oddzia∏ we Wroc∏awiu. Bank Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, b´dàcy nast´pcà prawnym „Cukrobanku” S.A., wyrazi∏ zgod´ na wykreÊlenie powy˝szej hipoteki; z∏o˝ono
wniosek o wykreÊlenie hipoteki dnia 24.03. 2003 r. – dotychczas wniosek nie zosta∏ rozpatrzony;
(iv) hipoteka kaucyjna do kwoty 7.500.000 PLN ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr 680/2003 na rzecz ING Bank
Âlàski S.A. Strony wnoszà na podstawie tego aktu o wpis przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Krzyków w dziale IV ksi´gi wieczystej powsta∏ej po wyodr´bnieniu jej z ksi´gi wieczystej KW nr 53490 hipoteki kaucyjnej do kwoty 7.500.000 PLN na rzecz
ING Bank Âlàski S.A., ustanowionej w akcie notarialnym Repertorium nr 680/2003; z∏o˝ono wniosek o wpis hipoteki dnia
18.03. 2003 r. – dotychczas wniosek nie zosta∏ rozpatrzony;

173

Prospekt Emisyjny • Rozdzia∏ V • Dane o dzia∏alnoÊci Emitenta i jego Grupy Kapita∏owej

(v) hipoteka kaucyjna do kwoty 1.725.000 PLN ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A nr 1827/2003 na rzecz ING Bank
Âlàski S.A. z siedzibà w Katowicach. Strony wnoszà na podstawie tego aktu o wpis przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia-Krzyków w dziale IV ksi´gi wieczystej powsta∏ej po wyodr´bnieniu jej z ksi´gi wieczystej KW nr 53490 hipoteki kaucyjnej do kwoty 1.725.000 PLN na rzecz ING Bank Âlàski S.A., ustanowionej w akcie notarialnym Repertorium nr 1927/2003; z∏o˝ono wniosek o wpis hipoteki dnia 02.06. 2003 r. – dotychczas wniosek nie zosta∏ rozpatrzony.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma znaczenie ze wzgl´du na wartoÊç i przeznaczenie nieruchomoÊci.
NieruchomoÊç we Wroc∏awiu obj´ta KW nr 139968
Lokalizacja:
Wroc∏aw, ul. Zak∏adowa 21, 25.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 19 686 m2, oznaczona jako dzia∏ka nr 3/5, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 10/7, 10/8.
Struktura i przeznaczenie:
Dzia∏ka nr 3/5, 8/2, 9/1, 9/4, 10/7, 10/8 o powierzchni 19 686 m2 po∏o˝ona we Wroc∏awiu, obr´b Kleczków, ul. Zak∏adowa 21, 25
w u˝ytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiàce odr´bne nieruchomoÊci.
Tytu∏ prawny:
Umowa sprzeda˝y z dnia 30.12.1999 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 4364/1999. Emitent jest u˝ytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r. oraz ma prawo w∏asnoÊci budynków, stanowiàcych odr´bne prawo w∏asnoÊci. W∏aÊcicielem
gruntu jest Skarb Paƒstwa.
Obcià˝enia:
(i) hipoteka zwyk∏a w kwocie 4.000.000 PLN na rzecz Citibank (Poland) S.A. w Warszawie wraz z odsetkami wg zmiennej stopy
procentowej, na zabezpieczenia kredytu w kwocie 4.000.000 PLN udzielonego w dniu 15.06.2000 r. Impel S.A. na finansowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej. Termin sp∏aty kredytu ustalony na dzieƒ 28.06.2001 r.;
(ii) hipoteka zwyk∏a w kwocie 4.000.000 PLN na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddzia∏ we Wroc∏awiu dla zabezpieczenia kredytu w wysokoÊci 4.000.000 PLN udzielonego dnia 22.06.2001 r. Impel S.A. Kredyt jest oprocentowany wg
zmiennej stopy procentowej. Ostateczny termin sp∏aty kredytu zosta∏ ustalony na 27.06.2004 r.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma znaczenie ze wzgl´du na wartoÊç i przeznaczenie nieruchomoÊci.

14.2. POZOSTA¸E ISTOTNE NIERUCHOMOÂCI W GRUPIE IMPEL
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu spó∏ki zale˝ne od Emitenta sà w∏aÊcicielami 2 istotnych z punktu widzenia Impel S.A. nieruchomoÊci o ∏àcznej powierzchni 0,6975 hektarów.
NieruchomoÊç we Wroc∏awiu obj´ta ksi´gà wieczystà KW nr 32709 i 121395
NieruchomoÊç jest w∏asnoÊcià Impel Real Estate Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Wroc∏aw, ul Âl´˝na 118.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni 3793 m2, oznaczona jako dzia∏ki 2/12, 2/14, AM6, wpisana do ksi´gi wieczystej prowadzonej przez Sàd Rejonowy dla Wroc∏awia, IV Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych pod KW nr 32709 oraz 50% udzia∏ów w nieruchomoÊci
gruntowej o pow. 318 m2, oznaczona jako dzia∏ka nr 2/15, AM6, wpisana do ksi´gi wieczystej prowadzonej przez Sàd Rejonowy
we Wroc∏awiu, IV Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych pod nr KW 121395.
Struktura i przeznaczenie:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 3793 m2, zabudowana pi´ciokondygnacyjnym budynkiem biurowym o powierzchni u˝ytkowej 5.718,3 m2 i budynkiem hydroforni.
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Tytu∏ prawny:
Umowa przeniesienia prawa u˝ytkowania wieczystego gruntu i przeniesienia prawa w∏asnoÊci budynków z dnia 27.12.2002 r.
w formie aktu notarialnego Rep. A 5614/2002. W∏aÊcicielem gruntu jest Skarb Paƒstwa. Prawo u˝ytkowania wieczystego do dnia
05.12.2089 r.
Obcià˝enia:
(i) hipoteka w kwocie 3.900.000 PLN na rzecz BZ WBK S.A. I Oddzia∏ we Wroc∏awiu na modernizacj´ i remont budynku we Wroc∏awiu przy ul. Âl´˝nej 118;
(ii) hipoteka w kwocie 6.000.000 PLN na rzecz BZ WBK S.A. I Oddzia∏ we Wroc∏awiu na refinansowanie i finansowanie wydatków
poniesionych na modernizacj´ i remont budynku przy ul. Âl´˝nej 118;
(iii) bezp∏atna s∏u˝ebnoÊç gruntowa na dzia∏kach obj´tych ksi´gà wieczystà (KW nr 121395) polegajàca na prawie dost´pu do przy∏àczy wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych i telefonicznych dla ka˝dego u˝ytkownika wieczystego dzia∏ki nr 2/8
(KW nr 106604) oraz 2/11 (KW nr 110418).
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma istotne znaczenie ze wzgl´du na Êwiadczone przez spó∏k´ us∏ugi, w szczególnoÊci ze wzgl´du na zabudow´ budynkiem biurowym stanowiàcym g∏ównà siedzib´ Impel S.A., Impel Security Polska, Impel Group.
NieruchomoÊç we Wroc∏awiu obj´ta ksi´gà wieczystà nr 27719
NieruchomoÊç jest w∏asnoÊcià Medar Sp. z o.o.
Lokalizacja:
Wroc∏aw, ul. R´kodzielnicza 16.
WielkoÊç:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni ca∏kowitej 3023 m2, oznaczona jako dzia∏ka nr 8, zabudowana, wpisana w ksi´dze wieczystej prowadzonej przez Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu, Wydzia∏ Ksiàg Wieczystych pod nr KW 27719.
Struktura i przeznaczenie:
NieruchomoÊç gruntowa o powierzchni 3023 m2, zabudowana III-kondygnacyjnym budynkiem biurowo-us∏ugowym o powierzchni ogólnej 1915,6 m2 (dzia∏ka nr 8). Budynki posadowione na nieruchomoÊci gruntowej stanowià kompleks biurowo-us∏ugowy. Cz´Êç nieruchomoÊci oddana w u˝ytkowanie na mocy umowy najmu Spó∏ce Impel S.A. (314,85 m2).
Tytu∏ prawny:
Umowa sprzeda˝y z dnia 27.11.2002 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 5046/2002. Na mocy tej umowy Spó∏ka naby∏a prawo wieczystego u˝ytkowania gruntu do dnia 05.12.2089 r. oraz prawo w∏asnoÊci budynków posadowionych na tym gruncie.
Obcià˝enia:
(i) hipoteka w kwocie 90.000,00 PLN na rzecz BZ WBK dla zabezpieczenia kredytu udzielonego na sfinansowanie modernizacji
nieruchomoÊci. Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu emisyjnego Emitent z∏o˝y∏ wniosek dnia 06.11.2002 r. o wykreÊlenie hipoteki zwyk∏ej w kwocie 90.000,00 PLN wraz z odsetkami we Wroc∏awiu, ul. R´kodzielnicza 16, obr´b Pilczyce, dzia∏ka nr 8, KW
nr 27719 w zwiàzku ze sp∏atà kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK; wniosek dotychczas nie zosta∏ rozpatrzony;
(ii) hipoteka w kwocie 400.000,00 PLN na rzecz BZ WBK dla zabezpieczenia kredytu udzielonego na sfinansowanie modernizacji
nieruchomoÊci i zakup samochodu. Emitent z∏o˝y∏ wniosek dnia 06.11.2002 r. o wykreÊlenie hipoteki zwyk∏ej w kwocie
400.000,00 PLN wraz z odsetkami we Wroc∏awiu, ul. R´kodzielnicza 16, obr´b Pilczyce, dzia∏ka nr 8, KW nr 27719 w zwiàzku ze sp∏atà kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK; wniosek dotychczas nie zosta∏ rozpatrzony;
(iii) hipoteka w kwocie 1.500.000,00 PLN na rzecz KB PBI S.A. dla zabezpieczenia kredytu udzielonego ma dzia∏alnoÊç gospodarczà;
(iv) hipoteka kaucyjna do kwoty 2.500.000,00 PLN na rzecz KB PBI S.A. dla zabezpieczenia kredytu udzielonego na dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Przyczyny uznania nieruchomoÊci za majàcà istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta:
NieruchomoÊç ma istotne znaczenie ze wzgl´du na Êwiadczone przez spó∏k´ zale˝nà od Emitenta us∏ugi, stanowi kompleks biurowo-us∏ugowy.
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14.3. IMPEL GROUP
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group nie jest w∏aÊcicielem nieruchomoÊci.

14.4. IMPEL SECURITY POLSKA
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security Polska nie jest w∏aÊcicielem nieruchomoÊci.

15. OPIS WSZCZ¢TYCH POST¢POWA¡ ZA OKRES OSTATNICH 5 LAT
OBROTOWYCH, JE˚ELI ICH WYNIK MA LUB MO˚E MIEå
ZNACZENIE DLA EMITENTA
15.1. POST¢POWANIA UPAD¸OÂCIOWE, UK¸ADOWE, UGODOWE, EGZEKUCYJNE
LUB LIKWIDACYJNE
W okresie ostatnich pi´ciu lat obrotowych do dnia sporzàdzenia Prospektu wobec Emitenta lub akcjonariuszy posiadajàcych co
najmniej 5% akcji lub g∏osów na WZA Emitenta nie sà prowadzone ˝adne post´powania upad∏oÊciowe, uk∏adowe, egzekucyjne
lub likwidacyjne, których wynik ma lub mo˝e mieç istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci Emitenta.
Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu w stosunku do spó∏ki zale˝nej MAXIM Sp. z o.o. toczy si´ post´powanie upad∏oÊciowe (postanowienie w∏aÊciwego sàdu o og∏oszeniu upad∏oÊci wydane zosta∏o w dniu 4 marca 2002 r.). Post´powanie upad∏oÊciowe toczy
si´ tak˝e w stosunku do spó∏ki zale˝nej ZPO Gryfex S.A. Toczàce si´ post´powania mogà mieç negatywne konsekwencje finansowe dla Emitenta w postaci niemo˝noÊci odzyskania Êrodków wydatkowanych na obj´cie udzia∏ów i akcji w powy˝szych spó∏kach
oraz niemo˝noÊci odzyskania kwoty zg∏oszonych na list´ wierzytelnoÊci. Na aktywa te Grupa utworzy∏a odpisy aktualizujàce ich
wartoÊç.
W okresie ostatnich pi´ciu lat w stosunku do innych spó∏ek zale˝nych od Emitenta nie sà prowadzone ˝adne post´powania upad∏oÊciowe, uk∏adowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne, których wynik ma lub mo˝e mieç istotne znaczenie dla dzia∏alnoÊci
Emitenta.

15.2. INNE POST¢POWANIA, KTÓRYCH STRONÑ JEST EMITENT, SPÓ¸KA ZALE˚NA BÑDè
AKCJONARIUSZ POSIADAJÑCY CO NAJMNIEJ 5% AKCJI LUB OGÓLNEJ LICZBY G¸OSÓW
NA WZA
Na potrzeby Prospektu przyj´to za∏o˝enie, i˝ post´powanie istotne dla Emitenta oznacza post´powanie, którego wartoÊç przekracza 500.000 PLN lub post´powanie z innych wzgl´dów, np. precedensowych, mogàce mieç znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ finansowà Emitenta. Bioràc pod uwag´ powy˝sze, jak równie˝ ze wzgl´du na ∏àcznà kwot´ dochodzonych roszczeƒ istotnymi dla Emitenta sà post´powania opisane poni˝ej.
Post´powania uk∏adowe i upad∏oÊciowe
Emitent
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent jako wierzyciel jest stronà jednego istotnego post´powania uk∏adowego dotyczàcego
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Âniadeckiego w Bia∏ymstoku. Kwota wierzytelnoÊci wynosi 2.832.268 PLN.
Ponadto Impel S.A. zg∏osi∏ roszczenia w ok. 30 innych post´powaniach uk∏adowych na ∏àcznà kwot´ prawie 2 mln PLN.
Impel Security Polska Sp. z o.o.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Security Polska Sp. z o.o. jako wierzyciel jest stronà w 33 post´powaniach upad∏oÊciowych
(∏àczna wartoÊç zg∏oszonych wierzytelnoÊci wynosi 1.401.291,24 PLN) oraz w 27 post´powaniach uk∏adowych (∏àczna wartoÊç
zg∏oszonych wierzytelnoÊci wynosi 1.814.258,24 PLN). Dochodzone wierzytelnoÊci powsta∏y z tytu∏u wynagrodzeƒ nale˝nych ISP
Sp. z o.o. za Êwiadczone przez nià us∏ugi ochrony.
Pozosta∏e post´powania
Impel S.A. jest na dzieƒ aktualizacji Prospektu wierzycielem w 151 post´powaniach egzekucyjnych, w których ∏àczna egzekwowana kwota wynosi 3.888.301,78 PLN.
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Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym we Wroc∏awiu wskutek odwo∏ania Impel S.A. od decyzji Dr 0260-111/99 z dnia
15.03.1999 Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych we Wroc∏awiu sygn. akt: VIII U 4354/99.
Post´powanie toczy si´ w wyniku odwo∏ania od decyzji wydanej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych we Wroc∏awiu w sprawie zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne od zawartych umów o dzie∏o oraz umów-zleceƒ z pracownikami zakwalifikowanymi jako umowy o prac´. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustali∏ ró˝nic´ w obliczaniu sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne w ∏àcznej kwocie 292.385,60 PLN oraz nakaza∏ zap∏at´ op∏aty dodatkowej w kwocie 2.000 PLN. Sprawa w toku, toczy
si´ post´powanie dowodowe. W sprawie nie ma mo˝liwoÊci zawarcia ugody stosownie do art. 47712 k.p.c.
Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym we Wroc∏awiu z powództwa Omni Servis Security Sp. z o.o. przeciwko Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o., Maxim Sp. z o.o. w upad∏oÊci (dawniej „Impel Security” Sp. z o.o.) sygn. akt X GC 24/02 o zap∏at´
(w.p.s.: 2.280.486,60 PLN; odsetki na dzieƒ 14.08.2003 r.: 1.320.245,54 PLN, koszty post´powania w kwocie 130.600 PLN; razem: 1.450.845,54 PLN)
W dniu 10 grudnia 2001 r. Omni Servis Security Sp. z o.o. wnios∏a do Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu pozew o wydanie na jej
rzecz nakazu zap∏aty solidarnie od Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz Maxim Sp. z o.o. kwot´ 2.280.486,60 PLN
wraz z ustawowymi odsetkami z tytu∏u: (i) zawartego pomi´dzy stronà powodowà a Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz Maxim
Sp. z o.o. porozumienia z dnia 11 grudnia 2000 r. w przedmiocie odp∏atnego przeniesienia przez stron´ pozwanà uprawnieƒ
z umów o Êwiadczenie us∏ug ochrony mienia oraz konserwacji urzàdzeƒ; oraz (ii) zawartej pomi´dzy stronà powodowà a Impel S.A.
w dniu 11 grudnia 2000 r. umowy por´czenia, celem zabezpieczenia wykonania porozumienia, o którym mowa w pkt. i) powy˝ej.
W odpowiedziach na pozew strony pozwane wnosi∏y o oddalenia powództwa w ca∏oÊci w stosunku do nich oraz o oddalenie
wniosku powoda o zabezpieczenie powództwa. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu sprawa jest w toku.
Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym we Wroc∏awiu z powództwa Omni Servis Security Sp. z o.o. przeciwko Impel S.A., Impel Security Polska Sp. z o.o., Maxim Sp. z o.o. w upad∏oÊci (dawniej „Impel Security” Sp. z o.o.) sygn. akt X GC 23/02 o zap∏at´
(w.p.s.: 65.841,88 PLN)
W dniu 10 grudnia 2001 r. Omni Servis Security Sp. z o.o. wnios∏a do Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu Wydzia∏ Gospodarczy pozew o wydanie w post´powaniu nakazowym na jej rzecz nakazu zap∏aty solidarnie przez Impel S.A., Impel Security Polska
Sp. z o.o. oraz Maxim Sp. z o.o. kwoty 189.623,43 PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytu∏u: (i) sprzeda˝y Êrodków trwa∏ych
i sprz´tu na podstawie zawartego pomi´dzy stronà powodowà a Impel Security Polska Sp. z o.o. oraz Maxim Sp. z o.o. porozumienia z dnia 11 grudnia 2000 r. w przedmiocie odp∏atnego przeniesienia przez stron´ pozwanà uprawnieƒ z umów o Êwiadczenie us∏ug ochrony mienia oraz konserwacji urzàdzeƒ; oraz (ii) zawartej pomi´dzy stronà powodowà a Impel S.A. w dniu 11 grudnia 2000 r. umowy por´czenia celem zabezpieczenia wykonania porozumienia, o którym mowa w pkt. i) powy˝ej. Sprawa jest
przez sàd rozpoznawana w trybie post´powania zwyk∏ego. W dniu 25 czerwca 2002 r. w odpowiedzi na pozew pozwane spó∏ki
wnios∏y o oddalenie powództwa w ca∏oÊci jako ca∏kowicie bezzasadne, oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia oraz o zawieszenie post´powania w sprawie z powodu toczàcego si´ post´powania upad∏oÊciowego w stosunku do pozwanego Maxim
Sp. z o.o. Sàd oddali∏ wniosek o zawieszenie post´powania w sprawie. Na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
Post´powania przed Sàdem Rejonowym w Che∏mie z powództwa pracowników Impel S.A. przej´tych od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che∏mie w trybie art. 231 k.p. przeciwko Impel S.A. i Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Che∏mie
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu 108 pracowników przej´tych przez Impel S.A. w trybie art. 231 k.p. od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che∏mie wystàpi∏o o zap∏at´ dodatkowego wynagrodzenia za prac´ na podstawie
ustawy z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kszta∏towania przyrostu przeci´tnych wynagrodzeƒ u przedsi´biorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej. ¸àczna kwota zg∏oszonych
roszczeƒ wynosi 627.780,35 PLN. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Sàd Rejonowy w Che∏mie wyda∏ w I instancji 57 wyroków zasàdzajàcych solidarnie od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Che∏mie i Impel S.A. nale˝noÊci dochodzone przez powodów. W 5 przypadkach Emitent wniós∏ apelacj´ od wyroków. W pozosta∏ych przypadkach toczy si´
post´powanie w pierwszej instancji. Potencjalna kwota zobowiàzaƒ z tytu∏u nie wniesionych jeszcze powództw przez pozosta∏ych
pracowników wynosiç mo˝e oko∏o 300.000 PLN.
Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym w Poznaniu Wydzia∏ I Cywilny z powództwa Impel Group Sp. z o.o. przeciwko Wielospecjalistycznemu Szpitalowi „Puszczykowo”
W dniu 23 maja 2003 r. Impel Group wnios∏a przeciwko Wysokospecjalistycznemu Szpitalowi „Puszczykowo” pozew o zap∏at´
w post´powaniu nakazowym kwoty 905.678,58 PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytu∏u wykonania us∏ug cateringowych na
podstawie umowy z dnia 28 sierpnia 2001 r. oraz umowy dodatkowej. Na dzieƒ aktualizacji Prospektu sprawa jest w toku.
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Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym we Wroc∏awiu z powództwa wzajemnego Impel Security Polska Sp. z o.o. przeciwko
Omni Service Security Sp. z o.o. o zap∏at´ sygn. akt: X GC 23/02 (w.p.s.: 1.140.243,30 z∏)
Do sprawy z powództwa Omni Servis Security Spó∏ka z o.o. pozwana Impel Security Spó∏ka z o.o. z∏o˝y∏a pozew wzajemny o zap∏at´ kar umownych, albowiem umowa z pozwanym wzajemnym ogranicza cz´Êciowo zarzut potràcenia. Na dzieƒ aktualizacji
Prospektu sprawa jest w toku.
Wezwanie do zap∏aty syndyka masy upad∏oÊci MAXIM Sp. z o.o. w upad∏oÊci
W dniu 24 kwietnia 2003 r. syndyk masy upad∏oÊci MAXIM Sp. z o.o. w upad∏oÊci wystàpi∏ do Impel Security Polska Sp. z o.o. z wezwaniem do zap∏aty 859.785,16 z∏ z tytu∏u dokonanego przez MAXIM Sp. z o.o. przelewu wierzytelnoÊci na rzecz Impel Security
Sp. z o.o. na podstawie umowy cesji zawartej w dniu 30 listopada 2001 r. Obecnie w sprawie tej zarzàd Impel Security Polska
Sp. z o.o. prowadzi negocjacje z syndykiem. Kwota sporna nie jest obj´ta rezerwà.
Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym we Wroc∏awiu Wydzia∏ I Cywilny z powództwa Impel Group Sp. z o.o. przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. W. Biegaƒskiego w Grudziàdzu
W dniu 12 sierpnia 2003 r. Impel Group Sp. z o.o. wnios∏a przeciwko Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. W. Biegaƒskiego w Grudziàdzu pozew o zap∏at´ w post´powaniu nakazowym kwoty 756.633,34 PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytu∏u wykonania
us∏ug cateringowych na podstawie umowy z dnia 30.11.2002 r. Sprawa jest w toku.
Post´powanie przed Sàdem Okr´gowym w Poznaniu Wydzia∏ I Cywilny z powództwa Impel Group Sp. z o.o. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 2 Akademii Medycznej w Poznaniu
W dniu 14 sierpnia 2003 r. Impel Group Sp. z o.o. wnios∏a przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 2
Akademii Medycznej w Poznaniu pozew o zap∏at´ w post´powaniu nakazowym kwoty 800.570,26 PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytu∏u wykonania us∏ug cateringowych na podstawie umowy z dnia 21.12.2001 r. Sprawa jest w toku
Post´powania nakazowe
Emitent
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel S.A. jest stronà powodowà w 200 post´powaniach nakazowych. ¸àczna kwota dochodzonych nale˝noÊci wynosi 4.766.545,77 PLN. WierzytelnoÊci powsta∏y z tytu∏u wynagrodzeƒ nale˝nych Impel S.A. za Êwiadczone
us∏ugi. Wyniki powy˝szych post´powaƒ nakazowych nie majà istotnego wp∏ywu na sytuacj´ finansowà Emitenta. Kwoty dochodzone w powy˝szych post´powaniach zosta∏y obj´te rezerwà.
Impel Security Polska Sp. z o.o.
Na dzieƒ 30 czerwca 2003 r. Impel Security Polska Sp. z o.o. by∏a stronà powodowà w 64 post´powaniach nakazowych. ¸àczna
kwota dochodzonych nale˝noÊci wynosi∏a 2.350.162,58 PLN. WierzytelnoÊci powsta∏y z tytu∏u wynagrodzeƒ nale˝nych Impel Security Polska Sp. z o.o. za Êwiadczone us∏ugi ochrony.
Impel Group Sp. z o.o.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Impel Group Sp. z o.o. by∏a stronà powodowà w 7 post´powaniach nakazowych. ¸àczna kwota
dochodzonych nale˝noÊci wynosi 3.425.950,45 PLN. WierzytelnoÊci powsta∏y z tytu∏u wynagrodzeƒ nale˝nych Impel Group
Sp. z o.o. za Êwiadczone us∏ugi cateringu.
Post´powania przed organami administracji
Post´powanie przed NSA O/Z we Wroc∏awiu ze skargi Impel S.A. na decyzj´ nr II 824/129/2001 z dnia 20.03.2001 roku Izby Skarbowej we Wroc∏awiu sygn. akt: I S.A. /WR 1247/01 (w.p.z.: 142.547,40 z∏)
W dniu 19 kwietnia 2001 r. Impel S.A. skierowa∏ do Naczelnego Sàdu Administracyjnego Oddzia∏ Zamiejscowy we Wroc∏awiu skarg´ na
decyzj´ nr II 824/129/2001 z dnia 20 marca 2001 r., wydanà przez Izb´ Skarbowà we Wroc∏awiu, utrzymujàcà w mocy decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. Sprawa dotyczy zaleg∏oÊci w zap∏acie podatku od towarów i us∏ug za miesiàc sierpieƒ 1999 r.
w zwiàzku z czynnoÊciami prawnymi dokonanymi pomi´dzy spó∏kà jawnà Impel J. Biegaj, G. Dzik a Impel S.A. Decyzja Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. oparta zosta∏a na ustaleniach zawartych w protokole kontroli skarbowej z dnia 1 grudnia 2000 r., który stwierdza∏, i˝ Impel S.A. nie zap∏aci∏a w formie pieni´˝nej za poÊrednictwem banku nale˝noÊci za jednà faktur´ ZPCh wystawionà przez
spó∏k´ jawnà Impel J. Biegaj, G. Dzik z tytu∏u sprzeda˝y towarów oraz i˝ Impel S.A. nie przedstawi∏a dokumentów stwierdzajàcych wzajemne potràcenie nale˝noÊci i zobowiàzaƒ potwierdzonych przez w∏aÊciwy Urzàd Skarbowy. W konsekwencji za miesiàc sierpieƒ 1999 r.
organ I instancji okreÊli∏ zobowiàzanie w podatku od towarów i us∏ug w wysokoÊci 2.201.596 PLN, zaleg∏oÊci podatkowe w wysokoÊci
56.486 PLN, odsetki za zw∏ok´ na dzieƒ wydania decyzji w wysokoÊci 29.575,40 PLN oraz ustali∏ kwot´ dodatkowego zobowiàzania po-
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datkowego za ww. okres w wysokoÊci 56.486,10 PLN. Od powy˝szej decyzji Impel S.A. z∏o˝y∏ odwo∏anie, jednak˝e Izba Skarbowa we
Wroc∏awiu – organ II instancji – decyzjà nr II 824/129/2001 z dnia 20 marca 2001 r. utrzyma∏a w ca∏oÊci decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. W z∏o˝onej do NSA skardze Impel S.A. wnosi∏ o uchylenie decyzji nr II 824/129/2001 z dnia 20 marca 2001
r. Izby Skarbowej we Wroc∏awiu w ca∏oÊci, ewentualnie o stwierdzenie niewa˝noÊci zaskar˝onej decyzji. Impel S.A. zarzuca zaskar˝onej
decyzji ra˝àce naruszenie przepisów prawa materialnego i prawa procesowego. Spodziewany termin rozprawy – poczàtek 2004 r. Wskazana kwota nale˝noÊci podatkowej zosta∏a uiszczona. Uznanie skargi przez NSA stanowi∏oby podstaw´ zwrotu na rzecz Impel S.A.
Post´powanie przed NSA O/Z we Wroc∏awiu ze skargi Impel S.A. na decyzj´ nr II 824/128/2001 z dnia 20.03.2001 roku Izby Skarbowej we Wroc∏awiu sygn. akt: I S.A. /WR 1246/01 (w.p.z.: 426.455,70 z∏)
W dniu 19 kwietnia 2001 r. Impel S.A. skierowa∏ do Naczelnego Sàdu Administracyjnego Oddzia∏ Zamiejscowy we Wroc∏awiu
skarg´ na decyzj´ nr II 824/128/2001 z dnia 20 marca 2001 r., wydanà przez Izb´ Skarbowà we Wroc∏awiu, utrzymujàcà w mocy
decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. Sprawa dotyczy okreÊlenia zobowiàzania w podatku od towarów
i us∏ug za miesiàc lipiec 1999 r. w zwiàzku z zakupionymi przez Impel S.A. towarami od spó∏ki jawnej Impel J. Biegaj, G. Dzik. Decyzja Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. oparta zosta∏a na ustaleniach zawartych w protokole kontroli skarbowej z dnia 1 grudnia 2000 r., który stwierdza∏, i˝ Impel S.A. nie zap∏aci∏a za poÊrednictwem banku nale˝noÊci za zakupione od
spó∏ki jawnej J. Biegaj, G. Dzik towary, a tak˝e ˝e nie przedstawi∏a dokumentów stwierdzajàcych wzajemne potràcenie nale˝noÊci
i zobowiàzaƒ potwierdzonych przez w∏aÊciwy urzàd skarbowy. W konsekwencji za miesiàc lipiec 1999 r. organ I instancji okreÊli∏
zobowiàzanie w podatku od towarów i us∏ug w wysokoÊci 896.449 PLN, zaleg∏oÊci podatkowe w wysokoÊci 167.015 PLN, odsetki za zw∏ok´ na dzieƒ wydania decyzji w wysokoÊci 92.425,70 PLN oraz ustali∏ kwot´ dodatkowego zobowiàzania podatkowego
za ww. okres w wysokoÊci 167.015,40 PLN. Od powy˝szej decyzji w dniu 8 stycznia 2001 r. Impel S.A. z∏o˝y∏ odwo∏anie, jednak˝e Izba Skarbowa we Wroc∏awiu – organ II instancji – decyzjà nr II 824/130/2001 z dnia 20 marca 2001 r. utrzyma∏a w ca∏oÊci decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. W z∏o˝onej do NSA skardze Impel S.A. wnosi∏ o uchylenie decyzji nr
II 824/128/2001 z dnia 20 marca 2001 r. Izby Skarbowej we Wroc∏awiu w ca∏oÊci, ewentualnie o stwierdzenie niewa˝noÊci zaskar˝onej decyzji. Impel S.A. zarzuca zaskar˝onej decyzji ra˝àce naruszenie przepisów prawa materialnego i prawa procesowego. Spodziewany termin rozprawy – poczàtek 2004 r. Wskazana kwota nale˝noÊci podatkowej zosta∏a uiszczona. Uznanie skargi przez
NSA stanowi∏oby podstaw´ zwrotu na rzecz Impel S.A.
Post´powanie przed NSA O/Z we Wroc∏awiu ze skargi Impel S.A. na decyzj´ nr II 824/130/2001 z dnia 20.03.2001 roku Izby Skarbowej we Wroc∏awiu sygn. akt: I S.A. /WR 1248/01 (w.p.z.: 4.388,90 z∏)
W dniu 19 kwietnia 2001 r. Impel S.A. skierowa∏ do Naczelnego Sàdu Administracyjnego Oddzia∏ Zamiejscowy we Wroc∏awiu
skarg´ na decyzj´ nr II 824/130/2001 z dnia 20 marca 2001 r., wydanà przez Izb´ Skarbowà we Wroc∏awiu, utrzymujàcà w mocy
decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. Sprawa dotyczy zaleg∏oÊci w zap∏acie podatku od towarów i us∏ug
za miesiàc grudzieƒ 1999 r. Decyzja Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. oparta zosta∏a na ustaleniach zawartych w protokole kontroli skarbowej z dnia 1 grudnia 2000 r., który stwierdza∏, i˝ Impel S.A. nie zadeklarowa∏a podatku nale˝nego przy przekazaniu towarów na cele reprezentacji i reklamy na podstawie trzech faktur. W konsekwencji za miesiàc grudzieƒ
1999 r. organ I instancji okreÊli∏ zobowiàzanie w podatku od towarów i us∏ug w wysokoÊci 3.140.202 PLN, zaleg∏oÊci podatkowe
w wysokoÊci 1.830 PLN, odsetki za zw∏ok´ na dzieƒ wydania decyzji w wysokoÊci 727,70 PLN oraz ustali∏ kwot´ dodatkowego
zobowiàzania podatkowego za ww. okres w wysokoÊci 1.830,60 PLN. Od powy˝szej decyzji Impel S.A. w dniu 8 stycznia 2001 r.
z∏o˝y∏ odwo∏anie, jednak˝e Izba Skarbowa we Wroc∏awiu – organ II instancji – decyzjà nr II 824/130/2001 z dnia 20 marca 2001 r.
utrzyma∏a w ca∏oÊci decyzj´ Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 21 grudnia 2000 r. W z∏o˝onej do NSA skardze Impel S.A. wnosi∏ o uchylenie decyzji nr II 824/130/2001 z dnia 20 marca 2001 r. Izby Skarbowej we Wroc∏awiu w ca∏oÊci, ewentualnie o stwierdzenie niewa˝noÊci zaskar˝onej decyzji. Impel S.A. zarzuca zaskar˝onej decyzji ra˝àce naruszenie przepisów prawa materialnego
i prawa procesowego. Spodziewany termin rozprawy – poczàtek 2004 r. Wskazana kwota nale˝noÊci podatkowej zosta∏a uiszczona. Uznanie skargi przez NSA stanowi∏oby podstaw´ zwrotu na rzecz Impel S.A.
Paƒstwowa Inspekcja Pracy i Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna
W Spó∏ce (w∏àczajàc w to oddzia∏y Emitenta) odbywa∏o si´ wiele kontroli przeprowadzanych przez inspektorów Paƒstwowej Inspekcji Pracy i Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej. Od poczàtku 2003 roku do dnia aktualizacji niniejszego Prospektu w wyniku dzia∏aƒ
kontrolnych wydano 12 nakazów, zaÊ w latach 2001-02 wydano 30 nakazów. Przeprowadzone kontrole dotyczy∏y spe∏nienia przez
obiekty Spó∏ki lub stanowiska pracy wymogów stawianych przez Ustaw´ o Rehabilitacji Zawodowej i Spo∏ecznej oraz Zatrudnianiu
Osób Niepe∏nosprawnych. Nakazy Paƒstwowej Inspekcji Pracy dotyczy∏y spraw zwiàzanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowych i szkoleniowych. Kontrole Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczy∏y g∏ównie pomiarów Êrodowiska pracy i spe∏niania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si´ obrotem ˝ywnoÊcià. Wydane przez powy˝sze organy nakazy nie wymagajà poniesienia przez Emitenta istotnych nak∏adów finansowych na ich realizacj´. Z tytu∏u warunków pracy i notowanej wypadkowoÊci nie istnieje u Emitenta
zagro˝enie zwi´kszenia wskaênika sk∏adki wypadkowej nak∏adanej na pracodawców na wniosek Inspektora Pracy.
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16. REALIZACJA OBOWIÑZKÓW WYNIKAJÑCYCH Z TYTU¸U
WYMAGA¡ OCHRONY ÂRODOWISKA NATURALNEGO
Cz´Êç u˝ywanych do prac porzàdkowych Êrodków zaliczanych jest do grupy substancji niebezpiecznych. Ekspedycj´ tych Êrodków do obieków, w których wykonywane sà us∏ugi, zlecono firmie dostawczej Henry Kruse i na niej spoczywa obowiàzek spe∏niania wymogów na∏o˝onych przepisami, dotyczàcych transportu substancji niebezpiecznych. Opakowania po Êrodkach sk∏adowane
sà do pojemników przeznaczonych na tworzywa i podlegajà recyklingowi.
Na dzieƒ aktualizacji Prospektu Emitent w pe∏ni wywiàzuje si´ z obowiàzków wynikajàcych z tytu∏u ochrony Êrodowiska naturalnego. W stosunku do Emitenta nie toczy∏y si´ w przesz∏oÊci i nie toczà sprawy dotyczàce naruszenia przepisów dotyczàcych ochrony
Êrodowiska. Emitent nie p∏aci∏ i nie p∏aci kar i op∏at w zwiàzku z naruszeniem przepisów dotyczàcych ochrony Êrodowiska.
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