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ROZDZIA¸ II

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE
ZAWARTE W PROSPEKCIE
1. EMITENT
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Nazwa:

Impel S.A.

Siedziba:

Wroc∏aw

Adres:

ul. Âl´˝na 118, 53-111 Wroc∏aw

numer telefonu:

(071) 780 96 16

numer faksu:

(071) 780 96 79

e-mail:

impel@impel. pl

adres internetowy:

www.impel.pl

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu podmiotów sporzàdzajàcych Prospekt
Imi´ i nazwisko

Stanowisko

Bogdan Dzik

Prezes Zarzàdu

S∏awomir Borkowski

Cz∏onek Zarzàdu

Edward Laufer

Cz∏onek Zarzàdu

Waldemar Czechowski-Jamroziƒski

Cz∏onek Zarzàdu

Grzegorz Markiewicz

Cz∏onek Zarzàdu

Adresy ww. osób zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu Emitenta
Dzia∏ajàc w imieniu Impel S.A., oÊwiadczamy, ˝e informacje zawarte w Prospekcie sà prawdziwe, rzetelne i nie pomijajà ˝adnych
faktów ani okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a tak˝e ˝e zgodnie z naszà najlepszà
wiedzà nie istniejà, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiàzania Emitenta ani okolicznoÊci, które mog∏yby wywrzeç znaczàcy wp∏yw na sytuacj´ prawnà, majàtkowà i finansowà Emitenta oraz osiàgane przez niego wyniki finansowe.
Bogdan Dzik
Prezes Zarzàdu

S∏awomir Borkowski
Cz∏onek Zarzàdu

Edward Laufer
Cz∏onek Zarzàdu

Grzegorz Markiewicz
Cz∏onek Zarzàdu

Waldemar Czechowski-Jamroziƒski
Cz∏onek Zarzàdu
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2. PODMIOTY SPORZÑDZAJÑCE PROSPEKT
2.1. EMITENT
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Nazwa:

Impel S.A.

Siedziba:

Wroc∏aw

Adres:

ul. Âl´˝na 118, 53-111 Wroc∏aw

numer telefonu:

(071) 780 96 16

numer telefaksu:

(071) 780 96 79

e-mail:

impel@impel.pl

adres internetowy:

www.impel.pl

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu Emitenta jako sporzàdzajàcych Prospekt
Imi´ i nazwisko

Stanowisko

Bogdan Dzik

Prezes Zarzàdu

S∏awomir Borkowski

Cz∏onek Zarzàdu

Edward Laufer

Cz∏onek Zarzàdu

Waldemar Czechowski-Jamroziƒski

Cz∏onek Zarzàdu

Grzegorz Markiewicz

Cz∏onek Zarzàdu

Adresy ww. osób zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie
OdpowiedzialnoÊç Emitenta jako podmiotu sporzàdzajàcego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w Rozdziale I od
pkt 1.3 do pkt 1.6, pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 5, pkt 8, Rozdziale III pkt 3, pkt 14.2.2, Rozdziale IV pkt 6, pkt 7, pkt 20, pkt 21, pkt 25,
Rozdziale V pkt 3, pkt 11, pkt 12, Rozdziale VI z wy∏àczeniem punktu 1, Rozdziale VII z wy∏àczeniem punktów 1.2, 2.5, 4, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 18, 19, Rozdziale VIII, Rozdziale IX, Rozdziale X.
Powiàzania sporzàdzajàcego Prospekt oraz osób fizycznych dzia∏ajàcych w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta
Pan Bogdan Dzik pe∏niàcy funkcj´ Prezesa Zarzàdu Emitenta jest zatrudniony w Spó∏ce na podstawie umowy o prac´. Pan S∏awomir Borkowski, Edward Laufer, Waldemar Czechowski-Jamroziƒski oraz Grzegorz Markiewicz pe∏nià funkcje cz∏onków Zarzàdu.
Z wy∏àczeniem Pana Waldemara Czechowskiego-Jamroziƒskiego, wykonujàcego swojà funkcj´ na podstawie umowy cywilnoprawnej, pozostali cz∏onkowie Zarzàdu zatrudnieni sà na podstawie umowy o prac´.
Opis powiàzaƒ Emitenta z Podmiotem Dominujàcym, tj. Panem Grzegorzem Dzikiem, zosta∏ zawarty w pkt 14 Rozdzia∏u VII.
Poza wy˝ej wymienionymi nie wyst´pujà inne powiàzania personalne, strukturalne, kapita∏owe ani umowne pomi´dzy Emitentem
oraz Podmiotem Dominujàcym wobec Emitenta a osobami fizycznymi dzia∏ajàcymi w imieniu Emitenta.
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OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu Emitenta jako podmiotu sporzàdzajàcego Prospekt
OÊwiadczamy, ˝e Prospekt w cz´Êciach, za których sporzàdzenie odpowiedzialny jest Emitent, zosta∏ sporzàdzony z zachowaniem
nale˝ytej starannoÊci zawodowej oraz ˝e informacje zawarte w cz´Êciach Prospektu, za sporzàdzenie których odpowiada Emitent,
sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Bogdan Dzik
Prezes Zarzàdu

S∏awomir Borkowski
Cz∏onek Zarzàdu

Edward Laufer
Cz∏onek Zarzàdu

Grzegorz Markiewicz
Cz∏onek Zarzàdu

Waldemar Czechowski-Jamroziƒski
Cz∏onek Zarzàdu

2.2. CA IB FINANCIAL ADVISERS SP. Z O.O.
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:

CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

numer telefonu:

+48 22 / 520 9450

numer telefaksu:

+48 22 / 520 9451

e-mail:

corpfin@ca-ib.com

Osoby dzia∏ajàce w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.
Pawe∏ Tamborski

Cz∏onek Zarzàdu

Piotr Samojlik

Cz∏onek Zarzàdu

Adresy ww. osób zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie
OdpowiedzialnoÊç CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu sporzàdzajàcego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych we wst´pie, w Rozdziale I z wyjàtkiem pkt 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 5, 8, Rozdziale III pkt 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, Rozdziale V pkt
1, 2, Rozdziale VI pkt 1, Rozdziale X za∏àcznik 8.
Powiàzania sporzàdzajàcego Prospekt oraz osób fizycznych dzia∏ajàcych w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta
Pomi´dzy CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. oraz osobami dzia∏ajàcymi w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. a Emitentem
oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta nie istniejà ˝adne powiàzania personalne, strukturalne, kapita∏owe ani umowne
z wyjàtkiem umowy z dnia 14 maja 2003 r. zawartej z Emitentem o Êwiadczenie us∏ug w zwiàzku z wprowadzeniem Akcji Emitenta do publicznego obrotu.
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OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu CA IB Financial Advisers Sp. z o.o. jako podmiotu
sporzàdzajàcego Prospekt
OÊwiadczamy, ˝e Prospekt w cz´Êciach, za których sporzàdzenie odpowiedzialny jest CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., zosta∏
sporzàdzony z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci zawodowej oraz ˝e informacje zawarte w cz´Êciach Prospektu, za sporzàdzenie których odpowiada CA IB Financial Advisers Sp. z o.o., sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani okolicznoÊci,
których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Piotr Samojlik
Cz∏onek Zarzàdu

Pawe∏ Tamborski
Cz∏onek Zarzàdu

2.3. CA IB SECURITIES S.A.
Nazwa, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:

CA IB Securities S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

numer telefonu:

+48 22 / 520 9999

numer telefaksu:

+48 22 / 520 9998

e-mail:

Securitiespl@ca-ib.com

Osoby dzia∏ajàce w imieniu CA IB Securities S.A.
Wojciech Sadowski

Prezes Zarzàdu

Pawe∏ Tamborski

Prokurent

Adresy ww. osób zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie
OdpowiedzialnoÊç CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporzàdzajàcego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych
w Rozdziale III pkt 12.
Powiàzania sporzàdzajàcego Prospekt oraz osób fizycznych dzia∏ajàcych w imieniu sporzàdzajàcego Prospekt z Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta
Pomi´dzy CA IB Securities S.A. oraz osobami dzia∏ajàcymi w imieniu CA IB Securities S.A. a Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta nie istniejà ˝adne powiàzania personalne, strukturalne, kapita∏owe ani umowne, z wyjàtkiem pe∏nienia
przez CA IB Securities S.A. funkcji Oferujàcego w procesie wprowadzenia akcji Emitenta do publicznego obrotu.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu CA IB Securities S.A. jako podmiotu sporzàdzajàcego Prospekt
OÊwiadczamy, ˝e Prospekt w cz´Êciach, za których sporzàdzenie odpowiedzialny jest CA IB Securities S.A., zosta∏ sporzàdzony
z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci zawodowej oraz ˝e informacje zawarte w cz´Êciach Prospektu, za sporzàdzenie których odpowiada CA IB Securities S.A., sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Wojciech Sadowski
Prezes Zarzàdu

Pawe∏ Tamborski
Prokurent
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2.4. DORADCA PRAWNY
Firma:

Linklaters T. Komosa i Wspólnicy Spó∏ka Komandytowa

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Warsaw Towers, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Telefon:

(022) 526 50 00

Faks:

(022) 526 50 60

Poczta elektroniczna:

all.warsaw@linklaters.com

G∏ówna strona internetowa:

www.linklaters.com

Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu Doradcy Prawnego
W imieniu Doradcy Prawnego dzia∏a nast´pujàca osoba:
Marek Wierzbowski – Prokurent
Informacja o miejscu zamieszkania osoby fizycznej dzia∏ajàcej w imieniu Doradcy Prawnego zosta∏a obj´ta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w „Informacjach obj´tych wnioskiem o niepublikowanie”.
Doradca Prawny jako podmiot sporzàdzajàcy Prospekt odpowiada za sporzàdzenie nast´pujàcych cz´Êci Prospektu: Rozdzia∏ I pkt
1.5 i 1.6, Rozdzia∏ III pkt od 4 do 9, 14 z wy∏àczeniem 14.2.2, Rozdzia∏ 4 pkt od 1 do 5, od 7.1 do 7.3, od 8 do 19, od 22 do 24,
Rozdzia∏ V od pkt 5 do pkt 10, od pkt 13 do pkt 16, Rozdzia∏ VII pkt 1.2, pkt 2.5, pkt 4, pkt 7, od pkt 10 do pkt 12, od pkt 15 do
pkt 19, Rozdzia∏ X za∏àcznik 8.
Powiàzania Doradcy Prawnego oraz osób fizycznych dzia∏ajàcych w imieniu Doradcy Prawnego z Emitentem oraz
podmiotem dominujàcym
Pomi´dzy Doradcà Prawnym oraz osobami fizycznymi dzia∏ajàcymi w imieniu Doradcy Prawnego a Emitentem i podmiotem dominujàcym nie istniejà ˝adne powiàzania personalne, strukturalne, kapita∏owe ani umowne z wyjàtkiem umowy z dnia 16 maja
2003 roku o Êwiadczeniu us∏ug prawnych w zwiàzku z wprowadzeniem akcji Emitenta do publicznego obrotu.

OÊwiadczenie osób dzia∏ajàcych w imieniu Doradcy Prawnego
Dzia∏ajàc w imieniu Doradcy Prawnego, oÊwiadczam, ˝e Prospekt w cz´Êciach, za których sporzàdzenie odpowiedzialny jest Doradca Prawny, zosta∏ sporzàdzony z zachowaniem nale˝ytej starannoÊci zawodowej oraz ˝e informacje zawarte w cz´Êciach Prospektu, za których sporzàdzenie odpowiedzialny jest Doradca Prawny, sà prawdziwe i rzetelne i nie pomijajà ˝adnych faktów ani
okolicznoÊci, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa.
Marek Wierzbowski
Prokurent

3. PODMIOT UPRAWNIONY DO BADANIA SPRAWOZDA¡
FINANSOWYCH
Nazwa, siedziba i dane teleadresowe
Nazwa (firma):

Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53

Numery telekomunikacyjne:

tel.

Faks:

(0-22) 557-70-00
(0-22) 557-70-01

Adres poczty elektronicznej:

audit.warsaw@pl.ey.com

Adres strony internetowej:

http: //www.ey.com.pl

Podstawa uprawnieƒ:

podmiot wpisany na list´ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych
pod poz. 130
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Osoby fizyczne dzia∏ajàce w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych oraz na jego rzecz
W imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dzia∏ajà:
Bente Pedersen ¸uczków – Cz∏onek Zarzàdu, bieg∏y rewident, nr ewidencyjny 90012/4766,
oraz dokonujàcy badania sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok 2002 i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Impel za rok 2002 oraz wydajàcy raport do skróconego sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok 2002 sporzàdzonego
na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego za ten rok
Leszek Lerch – bieg∏y rewident, nr ewidencyjny 9886/7364
Adresy zamieszkania osób dzia∏ajàcych w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych oraz na jego rzecz zosta∏y obj´te z∏o˝onym do KPWiG wnioskiem o niepublikowanie i przedstawione w informacjach obj´tych tym wnioskiem.
OdpowiedzialnoÊç osób dzia∏ajàcych w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych oraz na jego rzecz jest ograniczona do Rozdzia∏u II pkt. 6 i Rozdzia∏u VIII pkt 1.1 i 2.1 Prospektu.
Powiàzania z Emitentem podmiotu uprawnionego oraz osób dzia∏ajàcych w jego imieniu i na jego rzecz
Wed∏ug stanu na dzieƒ sporzàdzenia Prospektu pomi´dzy Emitentem a Ernst & Young Audit Sp. z o.o. oraz wymienionymi osobami fizycznymi dzia∏ajàcymi w jego imieniu i na jego rzecz nie istniejà ˝adne powiàzania personalne, kapita∏owe, organizacyjne ani
umowne z wyjàtkiem umowy z dnia 29 kwietnia 2003 roku dotyczàcej prac audytowych zwiàzanych z Prospektem i przeglàdem
sprawozdaƒ finansowych za I pó∏rocze 2003 roku oraz umowy z dnia 20 maja 2003 roku dotyczàcej obs∏ugi technicznej prac zwiàzanych z przygotowaniem Prospektu.

OÊwiadczenie osób dzia∏ajàcych w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w zakresie poprawnoÊci wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdaƒ finansowych
OÊwiadczam, ˝e podmiot uprawniony do badania sprawozdaƒ finansowych zosta∏ wybrany do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Impel za rok 2002 zawartego w Rozdziale VIII Prospektu oraz do badania sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok 2002 b´dàcego podstawà do sporzàdzenia skróconego sprawozdania finansowego za ten rok zawartego w Rozdziale VIII Prospektu zgodnie z przepisami prawa, a tak˝e, ˝e podmiot ten spe∏nia warunki do
wyra˝enia bezstronnej i niezale˝nej opinii z badania tych sprawozdaƒ.
w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Bente Pedersen ¸uczków
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
Nr ewidencyjny 90012/4766
Warszawa, dnia 30 czerwca 2003 roku

OÊwiadczenie bieg∏ego rewidenta dokonujàcego badania sprawozdaƒ finansowych
OÊwiadczam, ˝e spe∏niam warunki do wyra˝enia bezstronnej i niezale˝nej opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za
rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 b´dàcego podstawà do sporzàdzenia skróconego sprawozdania finansowego za ten rok zawartego w Rozdziale VIII Prospektu oraz opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Emitenta
za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 zawartego w Rozdziale VIII Prospektu.
Leszek Lerch
Bieg∏y Rewident
Nr ewidencyjny 9886/7364
Warszawa, dnia 30 czerwca 2003 roku
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OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu i na rzecz Ernst and Young Audit Sp. z o.o.
OÊwiadczamy, ˝e:
1. Zamieszczone w Prospekcie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Impel za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia
2002 oraz sprawozdanie finansowe Impel S.A. za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 b´dàce podstawà do sporzàdzenia skróconego sprawozdania finansowego za ten rok zamieszczonego w Prospekcie podlega∏y naszemu badaniu zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa i normami zawodowymi. Na podstawie przeprowadzonego badania wyraziliÊmy opinie bez zastrze˝eƒ
o prawid∏owoÊci, rzetelnoÊci i jasnoÊci tych sprawozdaƒ finansowych ze zwróceniami uwagi, których pe∏na treÊç jest przedstawiona w dalszej cz´Êci Prospektu.
W opinii do sprawozdania finansowego Impel S.A. za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 zwracamy uwag´ na nast´pujàce kwestie:
• W dniu 1 stycznia 2002 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowoÊci. Spó∏ka
wprowadzi∏a w zwiàzku z powy˝szym zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowoÊci, jak szerzej przedstawiono
w nocie 2 wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz w nocie 52 dodatkowych informacji i objaÊnieƒ do sprawozdania finansowego.
• Zgodnie z przepisami ustawy Spó∏ka wykaza∏a w za∏àczonym sprawozdaniu finansowym akcje i udzia∏y w jednostkach zale˝nych wed∏ug ceny nabycia z uwzgl´dnieniem odpisu z tytu∏u trwa∏ego obni˝enia wartoÊci tych akcji i udzia∏ów. Zgodnie z powo∏anà wy˝ej ustawà i odpowiednimi rozporzàdzeniami Grupa Kapita∏owa Impel („Grupa Kapita∏owa”), gdzie Spó∏ka jest jednostkà dominujàcà, sporzàdzi∏a skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o którym wydaliÊmy opini´ w dniu 30 czerwca
2003 roku. Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapita∏owej za rok koƒczàcy si´ dnia 31 grudnia 2002 roku wynosi 34.495 tysi´cy z∏otych, skonsolidowane kapita∏y w∏asne na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku wynoszà 89.709 tysi´cy z∏otych, a skonsolidowana suma bilansowa wynosi 235.075 tysi´cy z∏otych.
W opinii do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita∏owej Impel zwracamy uwag´ na nast´pujàce kwestie:
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita∏owej Impel obejmuje informacje finansowe 7 jednostek zale˝nych,
które by∏y badane przez bieg∏ych dzia∏ajàcych dla innych podmiotów. OtrzymaliÊmy wydane przez powy˝szych bieg∏ych opinie z badania sprawozdaƒ finansowych tych jednostek zale˝nych. Udzia∏ w sumie bilansowej skonsolidowanego sprawozdania
finansowego przed dokonaniem wy∏àczeƒ konsolidacyjnych sprawozdaƒ finansowych badanych przez bieg∏ych dzia∏ajàcych
dla innych podmiotów wynosi 10,2%, natomiast w wyniku finansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego przed
dokonaniem wy∏àczeƒ konsolidacyjnych wynosi 14,9%.
• Sprawozdanie finansowe Impel Centra Gotówkowe Sp. z o.o., stanowiàce podstaw´ sporzàdzenia sprawozdania skonsolidowanego, nie by∏o badane przez bieg∏ego rewidenta i jest to zgodne z postanowieniami art. 64 ustawy. Udzia∏ tego sprawozdania w sumie bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego przed dokonaniem wy∏àczeƒ konsolidacyjnych wynosi 4,8%, natomiast udzia∏ w wyniku finansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego przed dokonaniem
wy∏àczeƒ konsolidacyjnych wynosi 0,02%.
• W dniu 1 stycznia 2002 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowoÊci. Grupa
wprowadzi∏a w zwiàzku z powy˝szym zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowoÊci, jak szerzej przedstawiono
w nocie 2.3.2 wprowadzenia do za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w nocie 56 dodatkowych
informacji i objaÊnieƒ do za∏àczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Porównywalne dane finansowe za okresy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku oraz od 1 stycznia 2001 roku do
31 grudnia 2001 roku i porównywalne skonsolidowane dane finansowe za te okresy zosta∏y sporzàdzone w sposób zapewniajàcy ich porównywalnoÊç przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowoÊci we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (politykà) rachunkowoÊci stosowanymi przez Emitenta za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 oraz
przez uj´cie korekt b∏´dów podstawowych w okresach, których one dotyczà, bez wzgl´du na okres, w którym zosta∏y uj´te
w ksi´gach rachunkowych. Uzgodnienie danych porównywalnych do pozycji zbadanych sprawozdaƒ finansowych oraz skonsolidowanych danych porównywalnych do pozycji zbadanych skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych rzetelnie odzwierciedla
dokonane przekszta∏cenie, zaÊ dane porównywalne i skonsolidowane dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie wynikajà ze zbadanych sprawozdaƒ finansowych i skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych po uwzgl´dnieniu korekt doprowadzajàcych do porównywalnoÊci z tytu∏u zmian zasad (polityki) rachunkowoÊci.
3. Informacje przedstawione w zamieszczonej w niniejszym Prospekcie skróconej wersji sprawozdania finansowego Impel S.A. za
rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 roku sà we wszystkich istotnych aspektach przedstawione poprawnie w odniesieniu do wy˝ej
wymienionego zbadanego sprawozdania finansowego, na którego podstawie powsta∏y. Sprawozdanie finansowe, które by∏o
przedmiotem naszego badania, zawiera noty, które nie zosta∏y w ca∏oÊci przedstawione w za∏àczonym skróconym sprawozdaniu finansowym. Uzyskanie pe∏nych i rzetelnych informacji na temat Spó∏ki na dzieƒ 31 grudnia 2002 roku oraz wyników prowa21
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dzonej przez nià dzia∏alnoÊci za rok koƒczàcy si´ 31 grudnia 2002 roku wymaga zapoznania si´ z pe∏nà wersjà sprawozdaƒ finansowych zawierajàcà wszystkie ujawnienia wymagane przez ustaw´ o rachunkowoÊci i przepisy wydane na jej podstawie.
4. Forma prezentacji sprawozdaƒ finansowych oraz danych porównywalnych zamieszczonych w Prospekcie i zakres ujawnionych
w nich danych sà zgodne z wymogami rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001 roku w sprawie szczegó∏owych warunków, jakim powinien odpowiadaç prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Bieg∏y Rewident
nr ewidencyjny 9886/7364

w imieniu Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Leszek Lerch

Bente Pedersen ¸uczków
Cz∏onek Zarzàdu
Bieg∏y Rewident
nr ewidencyjny 90012/4766

Warszawa, dnia 30 czerwca 2003 roku

4. OFERUJÑCY
Firma, siedziba, adres i numery telekomunikacyjne
Firma:

CA IB Securities S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

numer telefonu:

+48 22 / 520 9999

numer telefaksu:

+48 22 / 520 9998

e-mail:

Securitiespl@ca-ib.com

Osoby dzia∏ajàce w imieniu CA IB Securities S.A.
Wojciech Sadowski

Prezes Zarzàdu

Pawe∏ Tamborski

Prokurent

Adresy ww. osób zosta∏y obj´te wnioskiem o niepublikowanie
Powiàzania Oferujàcego z Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta
Pomi´dzy CA IB Securities S.A. oraz osobami dzia∏ajàcymi w imieniu CA IB Securities S.A. a Emitentem oraz podmiotem dominujàcym wobec Emitenta nie istniejà ˝adne powiàzania personalne, strukturalne, kapita∏owe ani umowne, z wyjàtkiem pe∏nienia
przez CA IB Securities S.A. funkcji Oferujàcego w procesie wprowadzenia akcji Emitenta do publicznego obrotu.

OÊwiadczenie o odpowiedzialnoÊci osób dzia∏ajàcych w imieniu Oferujàcego
Niniejszym oÊwiadczamy, ˝e Oferujàcy do∏o˝y∏ nale˝ytej zawodowej starannoÊci przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu.
Wojciech Sadowski
Prezes Zarzàdu
Pawe∏ Tamborski
Prokurent
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