
List Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze!

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2007. Był to prawdopodobnie 
jeden z najtrudniejszych okresów funkcjonowania Spółki. Rok pracy czterech składów Zarządu, rok 
brzemiennych w uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy, rok dramatycznej sytuacji ekonomicznej Spółki, rok 
utraty płynności finansowej i zgłoszenia wniosku o jej upadłość. 

Pisząc te słowa jako wstęp do przedkładanego Państwu Sprawozdania Zarządu za rok 2007, mogę 
powiedzieć, że kryzys został praktycznie przezwyciężony. Zmiany Zarządu przyniosły w konsekwencji 
stabilizację w Spółce i rozpoczęcie naprawy jej ekonomiki. Przynosi efekt strategiczna współpraca z ABC 
Data Sp. z o. o. a przede wszystkim zakończona została z dużym powodzeniem emisja akcji serii C1. Mam 
gorące przekonanie, że efekty tych działań Spółka będzie mogła uwidocznić w kolejnych sprawozdaniach 
okresowych za rok 2008.

Podjęte w ostatnich miesiącach działania polegające na uporządkowaniu spraw Spółki, pozyskaniu 
kapitału rozwojowego i silne partnerstwo organizacyjno – handlowe z ABC Data Sp. z o. o., pozwala mieć 
przekonanie, że rok 2008 będzie rokiem powrotu Spółki na pozycje znaczącego gracza pośród 
producentów sprzętu IT w Polsce.

Bolesną konsekwencją działań poprzednich władz Spółki i stanu ekonomicznego osiągniętego w 
roku 2007 są koszty koniecznej restrukturyzacji, koszty porządkowania spraw korporacyjnych i rozliczenia 
działań poprzednich Zarządów, koszty nietrafionych decyzji gospodarczych, zwiększone koszty obsługi 
zadłużenia i zobowiązań czy też  koszty porządkowania zapasów magazynowych. Przyniosły one bolesny 
rezultat w postaci ponad 22 milionowej straty, powstały zarówno w wyniku ujemnego efektu na 
działalności operacyjnej jak i w postaci zawiązanych rezerw koniecznych do odzwierciedlenia i obsłużenia 
różnorakich ryzyk ekonomicznych.

Chciałbym zapewnić Państwa, iż celem Zarządu było zidentyfikowanie większości ryzyk i 
związanych z nimi kosztów grożących Spółce w efekcie działalności i zdarzeń zaistniałych do roku 2007, a 
tym samym zagwarantowanie pełnego ich odzwierciedlenia w zamykanym bilansie roku 2007. 

Daje to duże prawdopodobieństwo, iż osiągane rezultaty ekonomiczne w kolejnych po 2007 roku 
latach, będą już tylko i wyłącznie odzwierciedleniem bieżącej działalności i osiąganych efektów Spółki. 
Niezależnie bowiem od oczywistych wyzwań stawianych przed każdą Spółką jakimi są rozwój 
ekonomiczny i osiąganie satysfakcjonującego akcjonariuszy zysku z działalności, intencją Zarządu jest aby 
od roku 2008 prowadzona przez Spółkę działalność była ponownie stabilna, zgodna z obowiązującymi 
normami prawnymi i standardami korporacyjnymi.

W załączeniu Zarząd przekazuje również Państwu opinię biegłego rewidenta do sprawozdania 
finansowego za rok 2007.

Z wyrazami szacunku,

                                                              
Zbigniew Jasiołek 
Prezes Zarządu

Warszawa, dnia 14.04.2008 r.


