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I. INFORMACJA DODATKOWA 

 

Zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu. 

 

AD.DRĄGOWSKI S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) stosuje krajowe standardy 

rachunkowości (KSR) zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. 

U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). W okresie od dnia 31 stycznia 2007 roku do 

dnia przekazania niniejszej informacji nie były zmieniane zasady księgowania. 

 

2. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych 

odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

 

W III kwartale 2009 roku w Spółce nie nastąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych, 

korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz 

odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 

 

3. Istotne dokonania AD.DRĄGOWSKI S.A. 

 

 W III kwartale 2009 roku uruchomiony został skup niewielkich lokali celem ich 

dalszej odsprzedaży. Emitent ma doświadczenie w prowadzeniu skupu lokali, ich 

wynajmowaniu i dalszej odsprzedaży. Zarząd Emitenta opracował szczegółowy 

harmonogram realizacji zadań w zakresie skupu, zrobił rozeznanie dostępności 

nieruchomości oraz prowadził rozmowy z ich właścicielami. Prace przygotowawcze zostały 

zakończone. Według stanu na dzień publikacji niniejszej informacji, dokonano zakupu praw 

do dziewięciu lokali łącznej wartości około dwóch milionów złotych, z tego sprzedano lub 

podjęto decyzje o sprzedaży, pięciu lokali. Działalność w tym zakresie finansowana jest 

środkami własnymi Emitenta oraz kredytem obrotowym w Banku Ochrony Środowiska S.A. 

W fazie końcowej są prace nad ogólnodostępnym portalem ogłoszeniowo-

społecznościowym www.cret.pl, którego wdrożenie zaplanowano na koniec miesiąca 

listopada br. 

 Ponadto Zarząd kontynuował działania rozpoczęte w pierwszym półroczu 2009 roku, 

takie jak udoskonalanie nowej wersji oprogramowania C.R.E.T. 7.0. służącej do obsługi i 

wymiany bazy danych o nieruchomościach. Wykonano prace, które ułatwiły użytkownikom 

korzystanie z portalu www.dragowski.pl poprzez uproszczenie wyszukiwania ofert. 

Kontynuowane są również prace nad maksymalnym wykorzystaniem możliwości 

kredytowania zakupu mieszkań w ramach programu „Rodzina na Swoim”.  

 W fazie przygotowawczej znajdują się prace nad wdrożeniem nowej kategorii usług – 

wynajmu krótkoterminowego, w tym zakresie zakończono pracę nad portalem 

www.rooms.pl, który służyć będzie najemcom i wynajmującym. 

  

http://www.cret.pl/
http://www.rooms.pl/
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4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący   

wpływ na osiągnięte przez AD.DRĄGOWSKI S.A.  wyniki finansowe. 

 

W III kwartale 2009 roku znaczący wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe 

miały następujące czynniki: 

1. Wahania kursu dolara, które spowodowały konieczność przeceny posiadanych aktywów 

(355.000 USD) i odnotowania ujemnych różnic kursowych w kwocie około 100 tys. 

złotych.  

2. W pierwszym półroczu 2009 roku był szczytowy okres bessy na rynku obrotu 

nieruchomościami. Z tego powodu sprzedaż w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 

30.09.2009 r. była mniejsza w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku. Uzyskany 

zysk w okresie minionych trzech kwartałów 2009 roku wynika z podjęcia przez Spółkę 

działań oszczędnościowych oraz drastycznego zmniejszenia kosztów.  

3. Na rynku nieruchomości wzrosła liczba transakcji gotówkowych, która została 

spowodowana ograniczonym dostępem do kredytów. W pośrednictwie, nastąpił 

nieznaczny, ale zauważalny wzrost sprzedaży, spowodowany obniżeniem cen, 

jednocześnie nastąpiło ożywienie na rynku kredytowym. 

  

W ocenie Emitenta przyczyną zmniejszenia przychodów w trzech kwartałach 2009 roku 

były:  

 utrudnienia i ograniczenia w dostępie do kredytów hipotecznych, 

 zmniejszenie podaży pieniądza na skutek wysokiego oprocentowania lokat. 

 

W dniu 15 lipca 2009 roku do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie został złożony 

wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki AD.DRAGOWSKI S.A. 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.000.000 Akcji serii D w drodze realizacji 

prawa poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 

GPW w Warszawie S.A. do 2.000.000 Akcji serii D, do 2.000.000 Praw do Akcji serii D oraz 

400.000 Praw Poboru Akcji serii D. 

 

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności AD.DRĄGOWSKI 

S.A. w prezentowanym okresie. 

 

Działalność prowadzona przez Spółkę jest działalnością ciągłą. Sezonowość i cykliczność w 

działalności AD.DRĄGOWSKI S.A. nie występuje. 

 

6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych, opis wykorzystania środków pozyskanych z emisji papierów 

wartościowych wraz z przedstawieniem stanu środków pozostałych do wykorzystania. 

 

W okresie III kwartału 2009 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, nie 

odbyła się emisja papierów wartościowych, w związku z powyższym wpływy z emisji nie 

nastąpiły. 
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7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

W III kwartale  2009 roku oraz na dzień publikacji niniejszej informacji  Spółka nie wypłaciła, 

ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy. 

 

8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący 

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe AD.DRĄGOWSKI S.A.. 

  

 W dniu 9 listopada 2009 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt 

Emisyjny Akcji serii D AD.DRĄGOWSKI S.A., sporządzony w związku z ofertą 

publiczną 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze realizacji prawa 

poboru oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 

GPW w Warszawie S.A. do 2.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii D, do 

2.000.000 Praw Do Akcji serii D oraz 400.000 Praw Poboru Akcji serii D. 

 

9. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 

Zobowiązania i aktywa warunkowe nie występują w AD.DRĄGOWSKI S.A. 
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II. POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

Zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

1. Wybrane dane finansowe na dzień 30 września 2009 roku. 

 
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł  W tyś. EURO 

 3 kwartał(y) 

narastająco / 

2009 okres 

od 2009-01-

01 do 2009-

09-30 

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2008 okres 

od 2008-01-

01 do 2008-

09-30 

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2009 okres 

od 2009-01-

01 do 2009-

09-30 

3 kwartał(y) 

narastająco / 

2008 okres 

od 2008-01-

01 do 2008-

09-30 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5426 7848 1233 2292 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 162 453 37 132 

Zysk (strata) brutto 125 321 28 94 

Zysk (strata) netto 89 250 20 73 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1070 957 -243 279 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 567 26 129 7 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 522 -1019 119 -297 

Przepływy pieniężne netto, razem 19 -36 4 -10 

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

13559 12830 3211 3764 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 

2824 2940 669 863 

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 

koniec poprzedniego roku obrotowego) 

1064 564 252 165 

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 

koniec poprzedniego roku obrotowego) 

1760 2376 417 697 

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

10735 9890 2542 2902 

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

10450 9350 2475 2743 

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

400000 400000 400000 400000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,22 0,63 0,05 0,18 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,63 0,05 0,18 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec 

bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 

1,03 1,06 0,24 0,31 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na 

koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

1,03 1,06 0,24 0,31 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 

zł/EUR) 
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1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej AD.DRĄGOWSKI S.A. 

 

Na dzień przekazania niniejszego raportu za III kwartał 2009 roku, AD.DRĄGOWSKI  S.A.  

nie tworzy Grupy Kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości. 

W dniu 21 listopada 2007 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. WA.XII NS-

REJ.KRS/029693/07/372) nastąpiło zarejestrowanie podniesienia kapitału, w Spółce Reiton 

Plus Sp. z o.o., wartości 550.000,- zł, w drodze utworzenia nowych 11.000 udziałów.  Udziały 

w Spółce Reiton Plus Sp. z o.o., zostały objęte oraz sprzedane. W dniu 6 kwietnia 2009 roku 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. wycenił je na kwotę 650.000,- złotych. Spółka Reiton 

Plus Sp. z o.o. nie podjęła działalności w związku z tym nie ma przychodów oraz 

zobowiązań, a także nie posiada innych wskaźników do porównania.  

Do czerwca 2009 roku Emitent był jednostką dominującą wobec spółki Reiton Plus spółka z 

o.o. Udziały w spółce Reiton Plus sp. z o.o. zostały sprzedane Panu Lechowi Drągowskiemu 

za wyżej wymienioną cenę.  

 

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy 

Kapitałowej Spółki, Inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 

zaniechania działalności. 

 

W okresie III kwartału 2009 roku oraz na dzień publikacji niniejszej informacji, nie nastąpiły 

zmiany w strukturze AD.DRĄGOWSKI S.A. 

 

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok. 

 

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na rok 

2009. 

 

4. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

AD.DRĄGOWSKI S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2009 

roku. 

  

Na dzień przekazania niniejszej informacji, akcjonariusze posiadacze akcji zwykłych na 

okaziciela, sprzedali w obrocie giełdowym 296.558 akcji. Informacje o transakcjach na 

akcjach Spółka podała w odrębnych raportach bieżących zamieszczonych na stronie 

www.dragowski.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”. 

W dniu 6 kwietnia 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII 

Wydział Gospodarczy, podniesiony został kapitał zakładowy Spółki do kwoty 10.450.000 

złotych w drodze zarejestrowania emisji akcji Serii C w ilości 1.100.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu skierowanej do wybranego akcjonariusza Łukasza 

Drągowskiego. 

 

http://www.dragowski.pl/
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Struktura akcjonariatu. Stan na dzień przekazania niniejszej informacji. 

 

1. Lech Drągowski posiada: 

a) 6.324.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 53.937 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, łącznie 6.377.937 akcji, co stanowi 61,03% kapitału 

zakładowego Emitenta, 

b) 12.701.937 (słownie: dwanaście milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset 

trzydzieści siedem) głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów 

wynoszącą 20.500.000, co stanowi 61,96 % ogólnej liczby głosów. 

2. Małgorzata Drągowska posiada: 

a) 2.026.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 49.505 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, łącznie 2.075.505 akcji, co stanowi 19,9 % kapitału 

zakładowego Emitenta, 

b) 4.101.505 (słownie: cztery miliony sto jeden tysięcy pięćset pięć) głosów na walnym 

zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co stanowi 20,0 % 

ogólnej liczby głosów. 

3. Łukasz Drągowski posiada: 

a) 600.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A oraz 1.100.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C, co stanowi 16,27 % kapitału 

zakładowego Emitenta, 

b) 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu 

na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co stanowi 16,59 % ogólnej liczby 

głosów. 

4. Pozostali akcjonariusze posiadają: 

a) 296.558 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 2,84 % kapitału zakładowego 

Emitenta, 

b) 296.558 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) 

głosów na walnym zgromadzeniu na ogólną liczbę głosów wynoszącą 20.500.000, co 

stanowi 1,45 % ogólnej liczby głosów. 

 

Lech Drągowski, Małgorzata Drągowska i Łukasz Drągowski razem posiadają: 

a) 10.153.442 akcji Emitenta, co stanowi 97,16 % kapitału zakładowego Emitenta, 

b) 20.203.442 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 98,55 % ogólnej liczby 

głosów. 

 

5. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające                      

i nadzorujące Spółki na dzień przekazania niniejszego sprawozdania. 

 

Na dzień przekazania niniejszej informacji kapitał zakładowy Emitenta wynosi  10.450.000,-  

złotych i dzieli się na 10.450.000 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji o 

wartości nominalnej 1,00 złoty każda, w tym: 

 8.950.000 (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, 

uprzywilejowanych Serii A, 

 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B. 

 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych Serii C.  
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Osoby zarządzające i nadzorujące, które posiadały akcje Emitenta, według stanu na dzień 

przekazania sprawozdania: 
 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ POSIADANYCH 

AKCJI 

SERII A, B, C (SZT.) 

WARTOŚĆ NOMINALNA 

AKCJI 

W ZŁOTYCH 

Małgorzata Drągowska 

Prezes Zarządu 

2 075 505 2 075 505 

Łukasz Drągowski 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

1 700 000 1 700 000 

 

Struktura akcji przedstawia się następująco: 
 

Akcje Serii A: 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ POSIADANYCH 

AKCJI 

SERII A (SZT.) 

WARTOŚĆ NOMINALNA 

AKCJI 

W ZŁOTYCH 

Małgorzata Drągowska 

Prezes Zarządu 

2 026 000 2 026 000 

Łukasz Drągowski 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

600 000 600 000 

 

Akcje Serii A są imienne, uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje 

prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

Akcje Serii B: 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ POSIADANYCH 

AKCJI 

SERII B (SZT.) 

WARTOŚĆ NOMINALNA 

AKCJI 

W ZŁOTYCH 

Małgorzata Drągowska 

Prezes Zarządu 

49 505 49 505 

 

Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

 

Akcje Serii C 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ POSIADANYCH 

AKCJI 

SERII C (SZT.) 

WARTOŚĆ NOMINALNA 

AKCJI 

W ZŁOTYCH 

Łukasz Drągowski 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

1 100 000 1 100 000 

 

Akcje Serii C są imienne, uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje 

prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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6. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące :  

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności AD.DRĄGOWSKI 

S.A. lub spółki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% 

kapitałów własnych AD.DRĄGOWSKI;  

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których 

łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych 

AD.DRĄGOWSKI. 

 

W okresie III kwartału 2009 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu nie toczą się 

żadne postępowania sądowe ani arbitrażowe z udziałem AD.DRĄGOWSKI S.A., których 

wartość zobowiązań i/lub wierzytelności jednostkowo lub łącznie stanowi co najmniej 10 % 

kapitałów własnych Spółki.   

 

7. Informacje o zawarciu przez AD.DRĄGOWSKI S.A. lub spółkę zależną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna wartość wszystkich 

transakcji zawartych od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 500 000,- EURO. 

 

W okresie od początku roku obrotowego do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie 

zawierała z podmiotami powiązanymi transakcji o łącznej wartości przekraczającej 

równowartość w złotych kwoty 500.000,- EURO odbiegających charakterem od typowych, 

rynkowych warunków wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. 

 

8. Udzielone przez AD.DRĄGOWSKI S.A. poręczenia kredytu, pożyczki lub gwarancje – 

łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% 

kapitałów własnych Spółki. 

 

W okresie III kwartału 2009 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu Spółka nie 

udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliła gwarancji – łącznie jednemu 

podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co 

najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

9. Inne informacje, które zdaniem AD.DRĄGOWSKI S.A. są istotne dla oceny sytuacji 

kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, 

które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę. 

 

Wszystkie istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego 

i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 

przez Spółkę zostały opublikowane w Części II. oraz Części III. Prospektu Emisyjnego 

Spółki. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej www.dragowski.pl w zakładce 

„Relacje Inwestorskie”. 

 

 

 

http://www.dragowski.pl/


Informacja Dodatkowa Zarządu AD.DRĄGOWSKI S.A. -  III kwartał 2009 roku 
 

10 

 

10. Czynniki, które w ocenie AD.DRĄGOWSKI S.A. będą miały wpływ na osiągnięte   

przez Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. 

 

Udana emisja akcji Serii D zaplanowana na koniec 2009 roku powinna uzupełnić stan 

środków obrotowych przeznaczonych na skup lokali, niezależnie od wielkości pozyskanych 

środków obrót lokalami realizowany w ramach programu skupu spowoduje znaczące 

zwiększenie obrotu i wpłynie pozytywnie na uzyskiwane wyniki finansowe. W drugiej 

kolejności zaplanowane na koniec listopada wdrożenie do eksploatacji potralu 

ogłoszeniowo-społecznościowego www.cret.pl, w perspektywie kolejnych okresów 

rozliczeniowych powinny przynieść oczekiwane przychody.  

Nadal na wyniki Emitenta pozytywny wpływ mają czynniki, które nastąpiły czerwcu br, 

kiedy w wyniku realizacji umowy zawartej z Panem Lechem Drągowskim, w dniu 

17.06.2009 roku dokonano sprzedaży lokalu przy ulicy Marszałkowskiej, za kwotę 550.000,- 

złotych, dnia 30 czerwca 2009 roku sprzedano 11.000 udziałów w spółce Reiton Plus Sp. z 

o.o. za kwotę 650.000,- złotych oraz samochód ciężarowy za kwotę 133.200,- złotych.  

Ponadto czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w 

perspektywie co najmniej najbliższego kwartału zostały omówione w punkcie I. ppkt 4 

INFORMACJI DODATKOWEJ niniejszego raportu, jak również opublikowane zostały w 

Części II. – Czynniki Ryzyka Prospektu Emisyjnego Spółki. Prospekt jest dostępny na stronie 

internetowej www.dragowski.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”. 

 

11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji 

w dniu 16 listopada 2009 roku.  

 

 

 

1. Bogumiła Stańczak 

Wiceprezes Zarządu 

 

2. Danuta Grelewicz- Pogórska 

Wiceprezes Zarządu 

 

 

http://www.dragowski.pl/

