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1) Str. 77 pkt 20.5 
ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA 

 
BYŁO: 
W okresie od dnia 30 września 2005 roku – ostatniego dnia III kwartału 2005 roku, za który zostało 
opublikowane i upublicznione skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta – do dnia 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent zawarł znaczące umowy handlowe na dostawę stolarki otworowej 
z PCV, które są opisane w pkt 6.4. niniejszego Prospektu. Jednocześnie w okresie tym Emitent dokonał 
sprzedaży udziałów w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., co znacząco wpłynęło na 
strukturę finansowania Emitenta. Transakcja sprzedaży udziałów została opisana w pkt 22.1. niniejszego 
Prospektu. W dniu 25 stycznia 2006 roku Emitent został poinformowany o wszczęciu postępowania 
egzekucyjnego wobec niego na sumę 88.514 Euro plus należne odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne. Zdarzenie 
to Emitent opisał w pkt 20.4. niniejszego Prospektu Emisyjnego. 
 
JEST: 
W okresie od dnia 31 grudnia 2005 roku – ostatniego dnia IV kwartału 2005 roku, za który zostało 
opublikowane i upublicznione skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta – do dnia 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent zawarł znaczące umowy handlowe na dostawę stolarki otworowej 
z PCV, które są opisane w pkt 6.4. niniejszego Prospektu. Jednocześnie w okresie tym Emitent dokonał 
sprzedaży udziałów w spółce zależnej Centrum Biurowe Jasnogórska Sp. z o.o., co znacząco wpłynęło na 
strukturę finansowania Emitenta. Transakcja sprzedaży udziałów została opisana w pkt 22.1. niniejszego 
Prospektu. W dniu 25 stycznia 2006 roku Emitent został poinformowany o wszczęciu postępowania 
egzekucyjnego wobec niego na sumę 88.514 Euro plus należne odsetki, koszty sądowe i egzekucyjne. Zdarzenie 
to Emitent opisał w pkt 20.4. niniejszego Prospektu Emisyjnego. 
 
W dniu 1 marca 2006 roku Emitent opublikował w formie raportu bieżącego informacje na temat zawarcie 
znaczących umów handlowych: z firmą Budimex Dromex S.A. przedmiotem, której jest wykonanie, dostawa 
oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej z drewna opiewającej na sumę 323.204 zł oraz z firmą Zakład 
Poligraficzno Wydawniczy POZKAL przedmiotem, której jest montaż fasad z aluminium o wartości 429.092 zł. 
W związku ze znaczącą zmianą wyników finansowych Emitenta na koniec IV kwartału 2005 roku, które 
wykazały stratę w wysokości 19.982 tys. zł oraz spadek kapitałów własnych do poziomu 2.069 tys. zł zaistniał 
obowiązek informacyjny Emitenta, który wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych, w myśl których Emitent jest zobowiązany do przekazywania w formie raportów 
bieżących informacji na temat znaczących umów, których wartość wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów 
własnych lub w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą 
ocenę znaczenia zawartej umowy – wartości przychodów skonsolidowanych ze sprzedaży grupy kapitałowej 
emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość każdej z powyższych umów przekroczyła 
na dzień zatwierdzenia aneksu do prospektu emisyjnego akcji serii I i J 10% wartości kapitałów własnych 
wynoszących na koniec IV kwartału 2.069 tys. zł. Jednocześnie Emitent stwierdza, iż powyższe umowy nie są 
istotnymi umowami Emitenta z punktu widzenia działalności lub rentowności Emitenta w myśl pkt 6.4 
Załącznika I Rozporządzenia KE 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie prospektu, który mówi o 
umowach przemysłowych, handlowych lub finansowych istotnych z punktu widzenia działalności lub 
rentowności emitenta. 


