
Stelmet S.A. 
(spółka akcyjna z siedzib  w Zielonej Górze w Polsce i adresem przy ul. Gorzowskiej 20 

zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 572298) 

Oferta publiczna nie wi cej ni  5.872.843 akcji zwykłych o warto ci nominalnej 1,00 PLN ka da, w tym nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych  
akcji serii C Spółki i nie wi cej ni  4.404.633 istniej cych akcji serii A i B oraz ubieganie si  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełd  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 27.896.005 istniej cych akcji serii A  
i serii B, nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C oraz nie wi cej ni  1.468.210 praw do nowo emitowanych akcji serii C 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporz dzony w zwi zku z: (i) ofert  publiczn  nie wi cej ni  5.872.843 akcji zwykłych spółki Stelmet S.A., spółki akcyjnej utworzonej  
i działaj cej zgodnie z prawem polskim, z siedzib  w Zielonej Górze („Spółka”) o warto ci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) ka da („Oferta”), w tym w zwi zku z: (a) publiczn
sprzeda  nie wi cej ni  4.404.633 istniej cych akcji serii A i B Spółki, w tym nie wi cej ni  1.481.582 istniej cych akcji serii A oraz nie wi cej ni  2.923.051 istniej cych akcji serii B 
(„Akcje Sprzedawane”) oraz (b) publiczn  subskrypcj  nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C Spółki („Nowe Akcje”) (Nowe Akcje ł cznie z Akcjami 
Sprzedawanymi s  zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (ii) ubieganiem si  przez Spółk  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez Giełd  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. („GPW”) 27.896.005 istniej cych akcji Spółki, w tym 24.972.954 akcji serii A oraz 2.923.051 akcji serii B 
(„Akcje Dopuszczane”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak równie  nie wi cej ni  1.468.210 Nowych Akcji oraz nie wi cej ni  1.468.210 praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji”, 
„PDA”). Akcje Sprzedawane s  oferowane przez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty z siedzib  w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, b d cego 
wi kszo ciowym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz Sprzedaj cy”). Spółka oczekuje, e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios  od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych 
wpływów b dzie zale ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych (zgodnie z definicj  poni ej). 
Uprawnionymi do wzi cia udziału w Ofercie s  Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni. Po zako czeniu budowania ksi gi popytu na Akcje Oferowane w ród Inwestorów 
Instytucjonalnych Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni b d  mogli składa  zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 12 pa dziernika 2016 r. (ale nie wcze niej ni  po 
opublikowaniu Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) do dnia 
14 pa dziernika 2016 r. 
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, liczba Akcji Oferowanych, które zostan  zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów oraz cena Akcji Oferowanych („Cena Akcji 
Oferowanych”) zostan  ustalone przez Spółk  (w odniesieniu do Nowych Akcji) i przez Akcjonariusza Sprzedaj cego (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z mBank 
S.A. oraz Powszechn  Kas  Oszcz dno ci Bankiem Polskim S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pełni cymi funkcj  globalnych koordynatorów, 
współzarz dzaj cych ksi g  popytu, współoferuj cych i współmened erów Oferty (ł cznie „Globalni Koordynatorzy” lub „Współmened erowie Oferty”) po zako czeniu procesu 
budowania ksi gi popytu w ród Inwestorów Instytucjonalnych, tj. 11 pa dziernika 2016 r. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz o liczbie Akcji Oferowanych, które 
b d  oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i do publicznej wiadomo ci 
zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), tj. w sposób, w jaki został udost pniony Prospekt. 
Akcje Spółki nie były i nie s  przedmiotem obrotu na adnym rynku regulowanym. Po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF Spółka zamierza zło y  do Krajowego Depozytu Papierów 
Warto ciowych S.A. („KDPW”) wnioski o rejestracj  w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz pozostałych Akcji Dopuszczanych b d cych 
przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, a tak e Praw do Akcji. Wszystkie Akcje Oferowane b d  istniały 
w formie zdematerializowanej z chwil  ich rejestracji w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj cego jest, aby pierwszy 
dzie  notowa  Praw do Akcji i Akcji Sprzedawanych na rynku podstawowym GPW nast pił nie pó niej ni  w dniu 25 pa dziernika 2016 r. 
Inwestowanie w papiery warto ciowe obj te Prospektem ł czy si  z wysokim ryzykiem wła ciwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem 
zwi zanym z działalno ci  Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalno . Szczegółowy opis czynników ryzyka, które nale y rozwa y  w zwi zku z inwestowaniem 
w Akcje Oferowane, znajduje si  w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 
Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i Ustawy  
o Ofercie Publicznej oraz został przygotowany zgodnie z Ustaw  o Ofercie Publicznej i Rozporz dzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdra aj cym Dyrektyw
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wł czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporz dzenie 809/2004”). 
W zwi zku z Ofert  mog  zosta  podj te ograniczone działania promocyjne maj ce na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki (z wył czeniem Polski) zgodnie z Regulacj  S (ang. Regulation S) wydan  na podstawie ameryka skiej ustawy o papierach warto ciowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities 
Act of 1933, as amended) („Ameryka ska Ustawa o Papierach Warto ciowych”) oraz zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty b dzie 
prowadzona. W celu prowadzenia powy szych ograniczonych działa  promocyjnych, w ka dym przypadku zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania 
b d  podejmowane, został sporz dzony dokument marketingowy w j zyku angielskim na podstawie informacji zawartych w Prospekcie („Dokument Marketingowy”). Dokument 
Marketingowy nie b dzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF ani przez aden inny organ administracji publicznej, w szczególno ci w jurysdykcjach, gdzie b d  prowadzone działania 
promocyjne w zwi zku z Ofert . Inwestorzy powinni zwróci  uwag  na fakt, e Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wył cznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie 
wi cym dokumentem ofertowym sporz dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj cym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi 
aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizuj cymi do Prospektu oraz informacj  o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i Cenie Akcji 
Oferowanych. 
AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTAN  ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKA SK  USTAW  O PAPIERACH WARTO CIOWYCH ANI 
PRZEZ ADEN ORGAN REGULUJ CY OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJ CY JURYSDYKCJI STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOG  BY  OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA E W RAMACH WYJ TKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKA SKIEJ USTAWIE  
O PAPIERACH WARTO CIOWYCH LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁ CZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNO CI 
Z WŁA CIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJ CYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI AKCJE OFEROWANE S  OFEROWANE W OPARCIU O REGULACJ  S WYDAN  NA 
PODSTAWIE AMERYKA SKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTO CIOWYCH. AKCJE OFEROWANE PODLEGAJ  OKRE LONYM OGRANICZENIOM W ZAKRESIE 
SPRZEDA Y, MO LIWO CI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZ DZANIA NIMI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE S  ZAMIESZCZONE 
W ROZDZIALE „OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH”. ANI KOMISJA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I GIEŁD STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI ADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE ZATWIERDZIŁA 
ANI NIE ZGŁOSIŁA SPRZECIWU WOBEC OFERTY AKCJI OFEROWANYCH, ANI NIE WYDAŁA UCHWAŁY W SPRAWIE ADEKWATNO CI LUB RZETELNO CI 
DOKUMENTU MARKETINGOWEGO, A SKŁADANIE JAKICHKOLWIEK O WIADCZE  O ODMIENNEJ TRE CI JEST PRZEST PSTWEM. 
Z uwagi na konieczno  rejestracji podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, w celu wydania Nowych Akcji inwestorom, którym zostan  przydzielone Nowe Akcje, zostan  wydane 
Prawa do Akcji. Wydanie Praw do Akcji nast pi w drodze zapisania PDA na rachunkach papierów warto ciowych inwestorów. Po zarejestrowaniu podwy szenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji Nowych Akcji Spółka wyst pi do KDPW o zarejestrowanie Nowych Akcji w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW. Z chwil  rejestracji 
Nowych Akcji w depozycie Prawa do Akcji wygasn , a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu b d  posiadali PDA, zostan  automatycznie zapisane Nowe Akcje, w stosunku 
jedna Nowa Akcja w zamian za jedno PDA. 
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PODSUMOWANIE 

Podsumowania s� sporz�dzane przy wykorzystaniu wymogów w zakresie ujawnie� zwanych „Elementami”. 
Elementy te s� numerowane w Działach A-E (A.1-E.7).  

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzgl�dnienie w podsumowaniu jest wymagane dla 
tego rodzaju papierów warto�ciowych oraz Emitenta. Poniewa� w odniesieniu do niektórych Elementów nie ma 
obowi�zku ich opisywania, numeracja Elementów mo�e by� nieci�gła. 

Nawet je�eli istnieje obowi�zek wł�czenia danego Elementu do podsumowania z uwagi na rodzaj papierów 
warto�ciowych oraz Emitenta, mo�e si� zdarzy�, �e brak jest mo�liwo�ci przekazania informacji dotycz�cych 
danego Elementu. W takim przypadku do podsumowania wł�czony b�dzie krótki opis Elementu z uwag� „nie 
dotyczy”. 

Je�eli w głównej cz��ci prospektu nie ma informacji dotycz�cych danego Elementu, nale�y zamie�ci� adnotacj� 
„Nie dotyczy” wraz z krótkim opisem wymogu dotycz�cego ujawnienia informacji. Zamiast zwrotu „Nie dotyczy” 
nie nale�y stosowa� formy skróconej „nie dot.”. 

Dział A – Wst�p i ostrze�enia 

A.1 Wst�p Ostrze�enie 

• Niniejsze podsumowanie nale�y czyta� jako wst�p do Prospektu; 

• ka�da decyzja o inwestycji w papiery warto�ciowe powinna by� oparta na rozwa�eniu 
przez inwestora cało�ci Prospektu; 

• w przypadku wyst�pienia do s�du z roszczeniem odnosz�cym si� do informacji 
zawartych w Prospekcie skar��cy inwestor mo�e, na mocy ustawodawstwa krajowego 
pa�stwa członkowskiego, mie� obowi�zek poniesienia kosztów przetłumaczenia 
Prospektu przed rozpocz�ciem post�powania s�dowego; oraz 

• odpowiedzialno�� cywilna dotyczy wył�cznie tych osób, które przedło�yły 
podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy 
podsumowanie wprowadza w bł�d, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku 
czytania go ł�cznie z innymi cz��ciami Prospektu, b�d� gdy nie przedstawia,  
w przypadku czytania go ł�cznie z innymi cz��ciami Prospektu, najwa�niejszych 
informacji maj�cych pomóc inwestorom przy rozwa�aniu inwestycji w dane papiery 
warto�ciowe. 

A.2 Zgoda Emitenta Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporz�dzenie prospektu emisyjnego na 
wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów pó�niejszej odsprzeda�y papierów 
warto�ciowych lub ich ostatecznego plasowania przez po�redników finansowych. 

• Wskazanie okresu wa�no�ci oferty, podczas którego po�rednicy finansowi mog� 
dokonywa� pó�niejszej odsprzeda�y papierów warto�ciowych lub ich ostatecznego 
plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu 
emisyjnego. 

• Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzale�niona jest zgoda, 
które maj� zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego. 

• Wyró�niona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, �e 
po�rednik finansowy ma obowi�zek udziela� informacji na temat warunków 
oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Nie wyra�a si� takiej zgody. 

Dział B – Emitent 

B.1 Nazwa emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Firma Spółki brzmi: Stelmet Spółka Akcyjna. 

Spółka mo�e u�ywa� skrótu firmy w brzmieniu: Stelmet S.A. 
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B.2 Ogólne 
informacje na 
temat Emitenta 

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent 
prowadzi swoj� działalno��, a tak�e kraj siedziby emitenta. 

Spółka akcyjna utworzona i prowadz�ca działalno�� zgodnie z prawem polskim, z siedzib�  
w Zielonej Górze, pod adresem: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, Polska. 

B.3. Opis Grupy Opis i główne czynniki charakteryzuj�ce podstawowe obszary bie��cej działalno�ci emitenta 
oraz rodzaj działalno�ci operacyjnej prowadzonej przez emitenta wraz ze wskazaniem 
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub �wiadczonych usług, wraz ze wskazaniem 
najwa�niejszych rynków, na których emitent prowadzi swoj� działalno��. 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów 
konkurencyjnych, Zarz�d ocenia, �e Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod 
wzgl�dem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem 
drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez Grup� wyroby drewnianej architektury 
ogrodowej przeznaczone s� do grodzenia, wyposa�ania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów 
i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalno�� gospodarcz�, 
sprzedaj�c swoje wyroby w Polsce oraz za granic�. Produkty Grupy s� dostarczane głównie do 
odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzeda�y Grupy w roku 
obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 2014/2015). 

Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i �wierkowego, a w skład głównych produktów 
Grupy wchodz� m.in.: płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, 
kraw�dziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole, kwietniki, altany, domki 
narz�dziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada  
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajduj� si� w bie��cej produkcji. 

Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co cało�� procesu produkcyjnego oraz dostaw do 
kontrahentów jest kontrolowana i realizowana przez Grup�, pocz�wszy od zakupu drewna, 
ko�cz�c na pakowaniu i organizowaniu transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu 
produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna si� od manipulacji surowca (tzn. 
ci�cia drewna na odpowiednie długo�ci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt 
uboczny – kora), sortowania surowca według okre�lonych długo�ci i �rednic, a nast�pnie 
przetarcia (czyli rozkroju kłód), w wyniku którego powstaj� półfabrykaty wykorzystywane  
w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny. Nast�pnie półfabrykaty poddawane s� 
procesowi obróbki maszynowej i suszenia, a ko�cowymi etapami produkcji s� monta� 
pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego impregnacja. Tak 
przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa tak�e najcz��ciej organizuje i kontroluje 
proces transportu do poszczególnych punktów sprzeda�y nale��cych do jej klientów. 

W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zr�bki, trociny, wióry, zrzyny), 
który jest wykorzystywany przez Grup� do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo te� jest 
bezpo�rednio sprzedawany producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, 
zaliczany do najbardziej efektywnych �ródeł energii, uzupełnia ofert� produktow� Grupy i jest 
sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a tak�e niedawno 
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwi�kszym 
producentem pelletu w Polsce (wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu 
na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet wył�cznie w oparciu o własny czysty surowiec  
w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem produkcyjnym architektury 
ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniaj�cym bardzo wysok� jako�� surowca, a przez to 
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwi�kszych tego typu 
obiektów zarówno w Polsce, jak i w Europie. W wi�kszo�ci odbiorcami pelletu s� klienci  
z Europy Zachodniej, a ok. 40% produkcji trafia do polskich klientów. Moce produkcyjne Zakładu 
Produkcji Pellet utrzymywane s� na poziomie 110–120 tys. ton rocznie, a nowoczesne linie 
produkcyjne gwarantuj� produkt o stałej i równocze�nie wysokiej jako�ci. 

Grupa prowadzi produkcj� w czterech głównych nowoczesnych, zautomatyzowanych zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji 
Pellet), po jednym w Lubi�cinie i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym 
Kisielinie, a tak�e w zakładzie w Wielkiej Brytanii (w Telford). Na Dat� Prospektu Grupa, 
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poprzez Spółk� Zale�n� – MrGarden, realizuje równie� budow� kolejnego zakładu 
produkcyjnego w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne poło�enie geograficzne 
zakładów produkcyjnych (Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudzi�dz  
– niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a tak�e na terenie SSE) stanowi znacz�c� 
przewag� operacyjn� w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów. Zakład 
w Grudzi�dzu b�dzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do 
sprzeda�y na ró�ne rynki. Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu b�dzie najnowocze�niejszym 
i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonuj�cym w ramach Grupy i b�dzie umo�liwiał 
równie� produkcj� wyrobów o wysokiej jako�ci (tj. m.in. wyroby suszone), a tak�e zostanie 
wyposa�ony w maszyny, które b�d� mogły produkowa� wyroby charakterystyczne dla rynku 
brytyjskiego, tj. lap panels (obecnie montowane przez Grup� z komponentów dostarczanych 
przez innych producentów, a docelowo Grupa ma realizowa� pełny proces produkcji, 
pocz�wszy od nabycia surowca).  

Model biznesowy 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów 
konkurencyjnych Zarz�d ocenia, �e Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod 
wzgl�dem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem 
drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy 
technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcj� a� po pakowanie gotowych 
wyrobów. Grupa tak�e zarz�dza w pełni logistyk� dostaw do wi�kszo�ci swoich klientów. 
Ponadto, w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, Grupa uzyskuje produkt 
uboczny, który w cz��ci sprzedaje, a w cz��ci przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy 
umo�liwia pełn� kontrol� procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umo�liwia terminow� 
realizacj� skomplikowanych zamówie�, uzyskiwanie wy�szych mar�, zapewnienie wysokiej 
jako�ci produktu ko�cowego. Dodatkowo, integracja procesu produkcyjnego umo�liwia Grupie 
unikaln� jego optymalizacj� oraz pełne wykorzystanie surowca. 

Przewagi konkurencyjne 

Zarz�d jest przekonany, �e wymienione poni�ej przewagi konkurencyjne Grupy b�d� 
kluczowymi czynnikami umo�liwiaj�cymi Grupie wykorzystanie przyszłych mo�liwo�ci 
rozwoju i osi�gni�cie celów strategicznych. 

• Wiod�cy producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej w Europie  

• Pionowa integracja ła�cucha dostaw 

• Silne zaplecze produkcyjne oraz wysoka sprawno�� operacyjna 

� Rozbudowane moce produkcyjne 

� Nowoczesny park maszynowy zapewniaj�cy produkcj� wyrobów wysokiej 
jako�ci 

� Zwi�kszona efektywno�� operacyjna dzi�ki zastosowaniu systemów 
wspieraj�cych 

� Wieloletnie do�wiadczenie w nabywaniu surowca drzewnego 

� Dogodna lokalizacja głównych zakładów produkcyjnych 

� Model biznesowy pozwalaj�cy na utylizacj� cało�ci surowca drzewnego 

� Zarz�dzanie sezonowo�ci� 

• Unikalna zdolno�� zarz�dzania logistyk� wysoko oceniana przez klientów 

• Zało�yciel i Zarz�d posiadaj�cy unikalne do�wiadczenie w bran�y 

• Korzystna sytuacja finansowa oraz silna baza kapitałowa 

• Obecno�� na wielu rynkach europejskich 

Strategia 

Celem strategicznym Grupy jest budowanie warto�ci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie 
pozycji wiod�cego pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury 
ogrodowej w Europie. 
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Elementy strategii Grupy, które maj� zapewni� osi�gni�cie zało�onego celu, zostały wskazane 
poni�ej: 

• Zwi�kszenie sprzeda�y produktów Grupy  

• Zwi�kszenie mocy produkcyjnych Grupy 

• Realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna 

B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znacz�cych tendencji z ostatniego okresu maj�cych 
wpływ na emitenta oraz na bran�e, w których emitent prowadzi działalno��. 

Zdaniem Zarz�du nast�puj�ce tendencje, w tym w zakresie produkcji, sprzeda�y, kształtowania 
si� stanów magazynowych produktów oraz kosztów i cen sprzeda�y produktów Grupy, 
wpływaj� i b�d� wpływa� na jej działalno�� do ko�ca roku obrotowego 2015/2016,  
a w niektórych przypadkach równie� w dłu�szym horyzoncie czasowym, przekraczaj�cym 
bie��cy rok obrotowy: 

• wahania wielko�ci sprzeda�y produktów Grupy spowodowane czynnikami 
pogodowymi; 

• wahania cen surowca drzewnego wykorzystywanego do produkcji produktów 
drewnianej architektury ogrodowej; 

• wzrost zdolno�ci produkcyjnych Grupy ze wzgl�du na planowane rozpocz�cie 
produkcji w zakładzie w Grudzi�dzu; 

• korzystanie przez Grup� z ulg podatkowych w ramach SSE; 

• relacje kursów walut do złotego, w szczególno�ci zmiany kursu złotego do euro, jak 
równie� złotego do funta szterlinga; 

• polityka dokonywania zamówie� przez głównych klientów Grupy (w tym: terminy 
realizacji zamówie�, liczba i wielko�� dostaw jednostkowych (franco) oraz 
mechanizmy ustalania cen sprzeda�y produktów Grupy); oraz 

• realizacja synergii z Grange Fencing oraz restrukturyzacja zakładów produkcyjnych 
w Wielkiej Brytanii. 

B.5 Grupa Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie – w przypadku 
emitenta, który jest cz��ci� grupy. 

Na Dat� Prospektu Grup� tworzy Spółka oraz sze�� Spółek Zale�nych: 

• MRGARDEN sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze; 

• STELMET IP sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze; 

• UK Investment sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze; 

• SB Grange Holding Limited z siedzib� w Telford, Wielka Brytania; 

• Grange Fencing Limited z siedzib� w Telford, Wielka Brytania; 

• NATUR SYSTEM SARL z siedzib� w Saint Zacharie, Francja. 

Na Dat� Prospektu podmiotem dominuj�cym Grupy jest Spółka. 

B.6 Znaczni 
akcjonariusze 

W zakresie znanym emitentowi imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, bezpo�rednio lub 
po�rednio, maj� udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegaj�ce zgłoszeniu na 
mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielko�ci udziału ka�dej z takich osób. 

Nale�y wskaza�, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadaj� inne prawa głosu, je�li ma 
to zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, nale�y poda�, czy emitent jest, bezpo�rednio 
lub po�rednio, podmiotem posiadanym lub kontrolowanym, oraz wskaza� podmiot 
posiadaj�cy lub kontroluj�cy, a tak�e opisa� charakter tej kontroli. 

Na Dat� Prospektu akcjonariuszami Spółki s�: 

• Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib� w Warszawie, 02-019 
Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego 
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przez S�d Okr�gowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995 
(„Akcjonariusz Sprzedaj�cy”, „Rainbow Fund 2”), posiadaj�cy ł�cznie 27.873.051 
Akcji (w tym 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz 2.923.051 akcji 
zwykłych imiennych serii B), stanowi�cych 99,917% w kapitale zakładowym Spółki 
i uprawniaj�cych do wykonywania 99,917% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu; oraz 

• Stelmet sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 20, 
wpisana do rejestru przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy w Zielonej 
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 
0000395445, posiadaj�ca 22.954 Akcji (tj. akcji zwykłych imiennych serii A), 
stanowi�cych 0,083% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 
0,083% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Rainbow Fund 2 jest funduszem inwestycyjnym zamkni�tym, utworzonym zgodnie z przepisami 
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarz�dzanym przez Copernicus Capital Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib� w Warszawie. Na Dat� Prospektu Stanisław 
Bie�kowski posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych na okaziciela serii A i B 
oraz jest uprawniony do wykonywania uprawnie� przysługuj�cych zgromadzeniu inwestorów 
okre�lonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.  

Na Dat� Prospektu 99% kapitału zakładowego Stelmet sp. z o.o. (tj. 99 udziałów), 
uprawniaj�cych do wykonywania 99% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników 
Stelmet sp. z o.o. przysługuje Stanisławowi Bie�kowskiemu, który jednocze�nie pełni funkcj� 
jedynego członka zarz�du (prezesa zarz�du) Stelmet sp. z o.o. Pozostały jeden udział w kapitale 
zakładowym Stelmet sp. z o.o. przysługuje Małgorzacie Bie�kowskiej. 

Ka�da Akcja uprawnia do wykonywania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Poza 
wskazanymi powy�ej akcjonariusze Spółki nie posiadaj� �adnych innych praw głosu w Spółce 
ani nie s� w �aden inny sposób uprzywilejowani pod wzgl�dem prawa głosu. 

Na Dat� Prospektu Spółka jest podmiotem bezpo�rednio kontrolowanym przez Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego. Akcjonariusz Sprzedaj�cy wykonuje prawa akcjonariusza okre�lone  
w szczególno�ci w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie. Dzi�ki posiadaniu 99,917% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach korporacyjnych, 
które le�� w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, takich jak zmiana Statutu, emisja nowych 
akcji Spółki, obni�enie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych, wypłata 
dywidendy, powoływanie członków Rady Nadzorczej i inne czynno�ci, które zgodnie 
z Kodeksem Spółek Handlowych czy Statutem wymagaj� zwykłej albo kwalifikowanej 
wi�kszo�ci głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Statut Spółki zawiera postanowienia dotycz�ce przeciwdziałania nadu�ywaniu kontroli przez 
akcjonariusza wi�kszo�ciowego Spółki. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu przynajmniej 2 (dwóch) 
członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie musi spełnia� kryteria 
niezale�no�ci od Spółki oraz wszelkich podmiotów posiadaj�cych istotne relacje ze Spółk�. 

W zwi�zku z powy�szym na Dat� Prospektu bezpo�rednia kontrola nad Rainbow Fund 2, a co 
za tym idzie po�rednia kontrola nad Spółk�, jest sprawowana przez Stanisława Bie�kowskiego. 

Po przeprowadzeniu Oferty Stanisław Bie�kowski b�dzie nadal sprawowa� bezpo�redni� 
kontrol� nad Rainbow Fund 2 oraz po�redni� kontrol� nad Spółk�. 

B.7 Wybrane 
historyczne 
informacje 
finansowe 

Wybrane najwa�niejsze historyczne informacje finansowe dotycz�ce emitenta, 
przedstawione dla ka�dego roku obrotowego okresu obj�tego historycznymi informacjami 
finansowymi, jak równie� dla nast�puj�cego po nim okresu �ródrocznego, wraz 
z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym 
wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje si� za spełniony 
przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. 

Nale�y doł�czy� opis znacz�cych zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego 
emitenta w okresie obj�tym najwa�niejszymi historycznymi informacjami finansowymi 
lub po zako�czeniu tego okresu. 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony  
30 czerwca 2016 r., okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. i okres 
dwunastu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r., w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2015 r. i okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres 9 miesi�cy 
zako�czony 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony Zmiana 

30 czerwca 
2016 r. 

30 czerwca 
2015 r. 

30 czerwca 
2015 r. 

Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r./ 
Okres  

9 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r. / 
Okres  

12 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (%) 

Działalno�� kontynuowana         

Przychody ze sprzeda�y .................................. 456.197 430.309 512.730 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług ....... 456.061 430.126 512.508 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y towarów  
i materiałów ....................................................... 136 183 222 (25,7) (38,7) 

Koszt własny sprzeda�y ................................... 291.231 297.952 354.404 (2,3) (17,8) 

Koszt sprzedanych produktów i usług ............... 291.136 297.749 354.191 (2,2) (17,8) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów ......... 95 203 213 (53,2) (55,4) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y ................... 164.966 132.357 158.326 24,6  4,2  

Koszty sprzeda�y ............................................... 74.152 55.113 64.788 34,5  14,5  

Koszty ogólnego zarz�du ................................... 31.493 29.707 35.056 6,0  (10,2) 

Pozostałe przychody operacyjne ........................ 6.615 11.572 11.975 (42,8) (44,8) 

Pozostałe koszty operacyjne .............................. 2.860 3.984 3.890 (28,2) (26,5) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej ......... 63.076 55.125 66.567 14,4  (5,2) 

Przychody finansowe ......................................... 8.971 7.501 8.418 19,6  6,6  

Koszty finansowe .............................................. 11.115 4.787 5.671 132,2  96,0  

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek 
zale�nych (+/-) ................................................... 0 791 791 (100,0) (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ............ 60.932 58.630 70.105 3,9  (13,1) 

Podatek dochodowy........................................... 13.772 (11.779) (11.777) (216,9) (216,9) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej................................................. 47.160 70.409 81.882 (33,0) (42,4) 

Działalno�� zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalno�ci  
zaniechanej ........................................................ - - - - - 

Zysk (strata) netto ........................................... 47.160 70.490 81.882 (33,1) (42,4) 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego ... 47.869 70.777 82.249 (32,4) (41,8) 

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym ............. (709) (368) (367) 92,7 93,2 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
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Przychody ze sprzeda�y spadły o 56,5 mln PLN, czyli o 11%, do 456,2 mln PLN w okresie 
dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,8 mln PLN w okresie 
dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 
9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług spadły o 56,4 mln PLN, czyli o 11%, do 456,1 mln 
PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,5 
mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du 
na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Na koszt własny sprzeda�y składał si� głównie koszt sprzedanych produktów i usług, który 
spadł o 63,1 mln PLN, czyli o 18% w okresie w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 354,2 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 
12-miesi�cznego. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zako�czone 30 wrze�nia 2015 r. 
oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
w latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

 

(15 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2014 r. 
do 30 wrze�nia 

2015 r.  

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2013 r. 
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2012 r. 
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 /  

rok obrotowy 
2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 /  

rok obrotowy 
2012/2013 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Działalno�� kontynuowana      

Przychody ze sprzeda�y ................................................... 636.422 408.591 358.293 55,8  14,0  

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług ........................ 636.167 408.482 355.352 55,7  15,0  

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów .................. 255 109 2.941 133,9  (96,3) 

Koszt własny sprzeda�y ................................................... (442.803) (259.571) (235.599) 70,6  10,2  

Koszt sprzedanych produktów i usług ................................ (442.581) (259.416) (233.270) 70,6  11,2  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów .......................... (223) (155) (2.329) 43,9  (93,3) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y .................................... 193.619 149.020 122.694 29,9  21,5  

Koszty sprzeda�y ............................................................... (80.582) (52.421) (43.335) 53,7  21,0  

Koszty ogólnego zarz�du ................................................... (44.183) (21.447) (20.892) 106,0  2,7  

Pozostałe przychody operacyjne ......................................... 13.303 4.291 3.154 210,0  36,0  

Pozostałe koszty operacyjne ............................................... (8.431) (1.259) (3.033) 569,7  (58,5) 

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek zale�nych (+/-) .......... - - 1.310 - (100,0) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej .......................... 73.726 78.184 59.898 (5,7) 30,5  

Przychody finansowe ......................................................... 9.972 8.413 4.792 18,5  75,6  

Koszty finansowe ............................................................... (7.922) (4.193) (6.083) 88,9  (31,1) 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych  
metod� praw własno�ci (+/-) .............................................. 691 - (17) - (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem.............................. 76.467 82.404 58.590 (7,2) 40,6  

Podatek dochodowy ........................................................... (3.553) 68 5.254 (5.325,0) (98,7) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej .......... 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Działalno�� zaniechana - - - - - 

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej ..................... - - - - - 

Zysk (strata) netto ............................................................ 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego ................... 80.838 82.311 53.335 (1,8) 54,3  

- podmiotom niekontroluj�cym .................................... (818) 25 1 (3.372,0) 2.400,0  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
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Przychody ze sprzeda�y wzrosły o 227,8 mln PLN, czyli o 55,8%, do 636,4 mln PLN w roku 
obrotowym 2014/2015 w porównaniu z 408,6 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 głównie 
ze wzgl�du na wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów, które wzrosły o 227,4 mln PLN, 
czyli o 56,2%, do 632,2 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015 w porównaniu z 404,8 mln 
PLN w roku obrotowym 2013/2014. 

Wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów był spowodowany przede wszystkim przez (i) 
zwi�kszenie skali prowadzonej działalno�ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej 
w 2014 r.; (ii) wydłu�enie w Spółce roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce oraz (iii) 
zwi�kszenie sprzeda�y do dotychczasowych klientów Grupy. 

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda�y usług utrzymywały si� na stabilnym 
poziomie i wyniosły 4,0 mln PLN i 3,7 mln PLN odpowiednio w 2014/2015 r. i 2013/2014 r. 

Przychody ze sprzeda�y wzrosły o 50,3 mln PLN, czyli o 14,0%, do 408,6 mln PLN w roku 
obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 358,3 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 głównie 
ze wzgl�du na wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów, które wzrosły o 52,2 mln PLN, 
czyli o 14,8%, do 404,8 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 352,6 mln 
PLN w roku obrotowym 2012/2013. 

Wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów był przede wszystkim spowodowany przez (i) 
korzystny wpływ czynników pogodowych na poziom sprzeda�y wyrobów architektury 
ogrodowej, (ii) wzrost wolumenu sprzeda�y podstawowych produktów Grupy, który wynikał 
głównie z rosn�cej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców oraz zwi�kszenia 
sprzeda�y do dotychczasowych klientów Grupy.  

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda�y usług wzrosły o 1,0 mln PLN, czyli 
o 33,5%, do 3,7 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 2,8 mln PLN w roku 
obrotowym 2012/2013 głównie ze wzgl�du na zmniejszenie czynszów dzier�awnych do 
podmiotów powi�zanych Grupy. 

W latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.  
w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominuj�cy udział stanowiły koszty zu�ycia 
materiałów i energii (odpowiednio 56,8%, 54,5% i 52,8%), koszty �wiadcze� pracowniczych 
(odpowiednio 20,1%, 18,7% i 19,7%) oraz koszty usług obcych (odpowiednio 14,4%, 16,4%  
i 16,3%).  

Koszty według rodzajów wzrosły o 247,1 mln PLN, czyli o 73,6%, do 583,0 mln PLN w roku 
obrotowym 2014/2015 w porównaniu z 335,9 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014, głównie 
ze wzgl�du na wzrost kosztów zu�ycia materiałów i energii (o 148,2 mln PLN). Wskazany 
wy�ej wzrost spowodowany był znacz�cym zwi�kszeniem wielko�ci produkcji celem 
odbudowy zasobów magazynowych po wyj�tkowo korzystnym sezonie. Wy�szy ni� 
proporcjonalny wzrost kosztów własnych sprzeda�y w roku obrotowym 2014/2015 wynikał 
głównie ze wzrostu kosztów produkcji wyrobów gotowych drewnianej architektury ogrodowej, 
który wynikał ze wzrostu cen kosztu nabycia surowca drzewnego.  

Wzrost kosztów sprzeda�y oraz kosztów zarz�du wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing, 
której działalno�� charakteryzowała si� wy�szymi kosztami sprzeda�y oraz zarz�du w stosunku 
do przychodów, co dla wyników Grupy w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wy�szym ni� 
proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzeda�y i zarz�du w stosunku do wzrostu przychodów. 
Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizuj�cych warto�� 
aktywów trwałych. 

Koszty według rodzajów wzrosły o 50,4 mln PLN, czyli o 17,7%, do 335,9 mln PLN w roku 
obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 285,5 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013, głównie 
ze wzgl�du na wzrost kosztów zu�ycia materiałów i energii (o 32,3 mln PLN). 
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 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty. 

AKTYWA 

Na dzie�  
30 

czerwca 

Na dzie�  
30 

wrze�nia 
Na dzie� 

30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 

czerwca 
2016 r. /  
Na dzie� 

30  
wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie� 
30 

wrze�nia 
2015 r. /  
Na dzie� 

30  
czerwca 
2014 r. 

Na dzie� 
30 

czerwca 
2014 r. /  
Na dzie� 

30 
czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

AKTYWA TRWAŁE        

Warto�� firmy ................................ 26.823 28.520 1.876 1.876 (6,0) 1420,3  0,0  

Warto�ci niematerialne ................... 2.939 3.561 2.140 2.606 (17,5) 66,4  (17,9) 

Rzeczowe aktywa trwałe ................ 395.403 289.549 251.540 241.024 36,6  15,1  4,4  

Nieruchomo�ci inwestycyjne ......... 20.498 20.863 24.517 23.655 (1,7) (14,9) 3,6  

Inwestycje w jednostkach 
zale�nych ....................................... 650 - 43 23 - (100,0) 87,0  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych ............................ - - - - - - - 

Nale�no�ci i po�yczki .................... 217 220 3.650 3.976 (1,4) (94,0) (8,2) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 64 29 - - 120,7  - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe ........................... - - - - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe............................. - - - - - - - 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego.................... 23.790 21.750 - - 9,4  - - 

Aktywa trwałe .............................. 470.384 364.492 283.766 273.160 29,1  28,4  3,9  

AKTYWA OBROTOWE        

Zapasy ............................................ 78.253 86.220 33.892 30.884 (9,2) 154,4  9,7  

Nale�no�ci z tytułu umów  
o usług� budowlan� ........................ - - - - - - - 

Nale�no�ci z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe nale�no�ci ... 175.349 131.885 149.414 96.472 33,0  (11,7) 54,9  

Nale�no�ci z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego.................... - 112 71 146 (100,0) 57,7  (51,4) 

Po�yczki ......................................... - - - - - - - 

Pochodne instrumenty  
finansowe ....................................... 1.534 2.916 288 - (47,4) 912,5  - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe ........................... - 756 - - (100,0) - - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe............................. 5.727 4.739 2.964 2.562 20,8  59,9  15,7 

�rodki pieni��ne i ich 
ekwiwalenty ................................... 7.593 29.395 8.385 12.922 (74,2) 250,6  (35,1) 

Aktywa zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda�y ............ - - - - - - - 

Aktywa obrotowe ......................... 268.456 256.023 195.014 142.986 4,9  31,3  36,4  

AKTYWA RAZEM ..................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami aktywów Grupy w okresie obj�tym historycznymi informacjami 
finansowymi były: (i) rzeczowe aktywa trwałe; (ii) nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe nale�no�ci oraz (iii) zapasy, które na dzie� 30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio 
53,5%, 23,7% i 10,6% sumy aktywów Grupy, według stanu na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. 
odpowiednio 46,7%, 21,3% i 13,9% sumy aktywów Grupy, 52,5%, 31,2% i 7,1% sumy 
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aktywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2014 r. oraz 57,9%, 23,2% i 7,4% sumy 
aktywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2013 r. 

Wzrost warto�ci aktywów trwałych odnotowany na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. w stosunku do 
warto�ci odnotowanej na dzie� 30 czerwca 2014 r. wynikał mi�dzy innymi z: (i) rozpocz�cia 
budowy zakładu w Grudzi�dzu; oraz (ii) przej�cia spółki Grange Fencing. Natomiast wzrost 
warto�ci aktywów obrotowych wynikał z faktu przej�cia spółki Grange Fencing oraz 
charakterystyki działalno�ci Spółki wynikaj�cej z sezonowo�ci, w zwi�zku, z któr� aktywa 
obrotowe na dzie� 30 czerwca danego roku kształtuj� si� na innym poziomie ni� odpowiednio 
na dzie� 30 wrze�nia danego roku. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.
 

PASYWA 

Na dzie�  
30 

czerwca 

Na dzie� 
30 

wrze�nia 
Na dzie� 

30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30  

czerwca 
2016 r. /  
Na dzie� 

30  
wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie� 
30 

wrze�nia 
2015 r. /  
Na dzie� 

30 
czerwca 
2014 r. 

Na dzie� 
30 

czerwca 
2014 r. /  
Na dzie� 

30 
czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

KAPITAŁ WŁASNY        

Kapitał podstawowy ....................... 27.896 27.896 50 4.170 0,0  55.692,0  (98,8) 

Akcje własne (-) ............................. - - - - - - - 

Kapitał ze sprzeda�y akcji 
powy�ej ich warto�ci 
 nominalnej ..................................... 14.432 14.432 - - 0,0  - - 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczaj�cych oraz ró�nice 
kursowe .......................................... (939) 156 91 155 (701,9) 71,4  (41,3) 

Pozostałe kapitały ........................... 267.294 206.240 158.890 179.081 29,6  29,8  (11,3) 

Zyski zatrzymane: .......................... 61.438 82.847 84.282 9.436 (25,8) (1,7) 793,2 

- zysk (strata) z lat ubiegłych .......... 13.569 2.009 1.971 (43.900) 575,4  1,9  (104,5) 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej .................................... 47.869 80.838 82.311 53.335 (40,8) (1,8) 54,3 

Kapitał własny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej .................................... 370.121 331.571 243.313 192.840 11,6  36,3 26,2 

Udziały mniejszo�ci ........................ - 778 1.579 1.617 (100,0) (50,7) (2,4) 

Kapitał własny ................................ 370.121 332.349 244.892 194.458 11,4  35,7  25,9 

ZOBOWI�ZANIA        

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 187.076 148.468 79.478 119.228 26,0  86,8  (33,3) 

Leasing finansowy .......................... 2.690 1.403 5.029 8.910 91,7  (72,1) (43,6) 

Pochodne instrumenty  
finansowe ....................................... 1.192 281 - 759 324,2   (100,0) 

Pozostałe zobowi�zania .................. 880 1.934 1.099 19 (54,5) 76,0 5.684,2 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego .................... 16.063 15.000 - - 7,1  - - 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 676 490 449 356 38,0  9,1  26,1 

Pozostałe rezerwy 
długoterminowe .............................. 18 - - - -   

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................. 3.639 3.613 3.941 4.204 0,7  (8,3) (6,3) 

Zobowi�zania długoterminowe .... 212.234 171.189 89.996 133.476 24,0  90,2  (32,6) 
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ZOBOWI�ZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE        

Zobowi�zania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania .................................. 45.697 41.689 65.440 25.517 9,6  (36,3) 156,5 

Zobowi�zania z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego.................... 4.199 8.561 136 - (51,0) 6.194,9  - 

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 58.465 27.577 35.744 28.749 112,0  (22,8) 24,3 

Leasing finansowy ......................... 3.012 2.942 3.533 3.637 2,4  (16,7) (2,9) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.812 939 470 2.503 93,0  99,8  (81,2) 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 10.539 9.151 9.443 7.188 15,2  (3,1) 31,4 

Pozostałe rezerwy 
krótkoterminowe ............................ 66 731 189 - (91,0) 286,8  - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe............................. 32.695 25.387 28.937 20.618 28,8  (12,3) 40,3 

Zobowi�zania krótkoterminowe ..... 156.485 116.977 143.892 88.212 33,8  (18,7) 63,1 

Zobowi�zania razem .................... 368.719 288.166 233.888 221.688 28,0  23,2 5,5 

PASYWA RAZEM....................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami pasywów Grupy w okresie obj�tym historycznymi informacjami 
finansowymi były: (i) kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne; (ii) zobowi�zania z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania oraz (iii) rozliczenia mi�dzyokresowe stanowiły 
odpowiednio 33,2%, 6,2% i 4,9% sumy pasywów Grupy, według stanu na dzie� 30 czerwca 
2016 r., 28,4%, 6,7% i 4,7% sumy pasywów Grupy według stanu na dzie� 30 wrze�nia 2015 r., 
24,1%, 13,7% i 6,9% sumy pasywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2014 r. oraz 
35,6%, 6,1% i 6,0% sumy pasywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2013 r. Na 
krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe składaj� si� głównie rezerwy na bonus dla 
klientów Grupy, które s� zwi�zane z realizowan� sprzeda�� drewnianej architektury ogrodowej 
(krajow� oraz zagraniczn�). Wi�kszo�� z nich jest ostatecznie rozliczana w kolejnym roku 
obrotowym Grupy (najcz��ciej w I kwartale roku kalendarzowego). 

Wzrost warto�ci kredytów długoterminowych na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. w stosunku do dnia 
30 czerwca 2014 r. wynikał głównie z zaci�gni�cia kredytu akwizycyjnego na przejecie Grange 
Fencing oraz kredytu inwestycyjnego na budow� zakładu w Grudzi�dzu. 

Wzrost warto�ci kredytów krótkoterminowych na dzie� 30 czerwca 2016 r. w stosunku do dnia  
30 wrze�nia 2015 r. wynikał głównie z: (i) charakterystyki działalno�ci Spółki wynikaj�cej  
z sezonowo�ci, w wyniku, której zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, które jest finansowane 
kredytami krótkoterminowymi, jest wy�sze na koniec czerwca danego roku ni� na koniec wrze�nia 
danego roku; oraz (ii) nadpłynno�ci, któr� Grupa wykazywała na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. Nale�y 
wskaza�, i� w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrze�nia 2015 r. Grupa, istotnie 
zmniejszyła swoje zadłu�enie krótkoterminowe z tytułu kredytów. Na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. 
Grupa była nadpłynna, o czym �wiadcz� wyliczone na ten dzie� wska�niki płynno�ci. W okresie od 
dnia 30 wrze�nia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w zwi�zku z realizacj� budowy zakładu  
w Grudzi�dzu i zaanga�owaniem przez Grup� �rodków na realizacje tej inwestycji płynno�� Spółki 
wróciła do normalnych poziomów, co wi�zało si� ze wzrostem kredytów krótkoterminowych. 

Przepływy pieni��ne 

W okresie od 30 czerwca 2013 r. do Daty Prospektu głównym �ródłem płynno�ci dla Grupy s�: 
(i) �rodki pieni��ne uzyskane z działalno�ci operacyjnej; (ii) kredyty i po�yczki; (iii) leasingi 
oraz (iv) faktoring. 

Główne potrzeby finansowe Grupy obejmuj� finansowanie działalno�ci operacyjnej i wydatków 
inwestycyjnych oraz terminow� spłat� zadłu�enia z tytułu kredytów w rachunku kredytowym  
(w tym tak�e inwestycyjnych). Celem strategii finansowej Spółki jest utrzymanie równowagi 
pomi�dzy ci�gło�ci� a elastyczno�ci� finansowania przez korzystanie z ró�nych �ródeł 
finansowania, Grupa finansuje wydatki inwestycyjne głównie z wpływów generowanych  
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z działalno�ci operacyjnej z ewentualnym wykorzystywaniem dost�pnego kredytu w rachunku 
bie��cym oraz w przypadku znacz�cych wydatków inwestycyjnych – tak�e z kredytów 
inwestycyjnych. Dodatnie przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej wynikały przede 
wszystkim z zysku netto (udział zysku netto kształtował si� na poziomie od 60% do 90%). 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów 
pieni��nych za okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 2015 r. oraz za ka�de z trzech lat obrotowych zako�czonych, odpowiednio,  
30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r. 

Za okres  
12 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 
2014 r. do 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 
2013 r. do  
30 czerwca 

2014 r. 

Za okres 
od 1 lipca 
2012 r. do  
30 czerwca 

2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej ........................................................ 50.283 54.311 122.201 56.870 77.369 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej ..................................................... (115.357) (84.741) (126.526) (22.483) (5.404) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
finansowej ......................................................... 43.272 48.142 25.335 (38.924) (69.278) 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie 
przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 50,3 mln PLN. Dodatnie 
przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej wynikały przede wszystkim 
z zysku netto (w wysoko�ci 60,9 mln PLN). 

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. działalno�� inwestycyjna spowodowała 
wypływy �rodków pieni��nych netto w wysoko�ci 115,4 mln PLN. Wypływy �rodków 
pieni��nych dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych zwi�zanych z realizacj� 
budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudzi�dzu. 

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. działalno�� finansowa wygenerowała 
dodatnie przepływy pieni��ne netto w wysoko�ci 43,3 mln PLN, które wynikały głównie 
z zaci�gni�cia kredytów współfinansuj�cych budow� zakładu w Grudzi�dzu. 

B.8 Wybrane 
najwa�niejsze 
informacje 
finansowe pro 
forma 

Wybrane najwa�niejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najwa�niejszych informacjach finansowych pro forma nale�y wyra�nie 
stwierdzi�, �e ze wzgl�du na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotycz� 
sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiaj� rzeczywistej sytuacji finansowej 
spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji pro forma. 

B.9 Prognozowana 
lub szacowana 
warto�� zysku 

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków nale�y poda� wielko�� liczbow�. 

Nie dotyczy. Emitent nie publikuje prognoz ani szacunków zysków. 

B.10 Zastrze�enia 
biegłego 
rewidenta 

Opis charakteru wszystkich zastrze�e� zawartych w raporcie biegłego rewidenta 
w odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji 
finansowych nie zawierały zastrze�e�. 

B.11 Kapitał 
obrotowy 

W przypadku, gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb, nale�y zał�czy� wyja�nienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb. 
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Dział C – papiery warto�ciowe 

C.1 Akcje Oferowane Opis typu i klasy papierów warto�ciowych stanowi�cych przedmiot oferty lub 
dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów warto�ciowych. 

W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuj� ł�cznie nie mniej ni� 1 oraz nie 
wi�cej ni� 5.872.843 akcji zwykłych na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, w 
tym nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C Spółki 
i nie wi�cej ni� 4.404.633 istniej�cych akcji wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki. 
Spółka oferuje nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych 
na okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuje nie wi�cej ni� 4.404.633 akcji 
zwykłych na okaziciela serii A i B, w tym nie wi�cej ni� 1.481.582 istniej�cych akcji serii A 
oraz nie wi�cej ni� 2.923.051 istniej�cych akcji serii B. 

Na Dat� Prospektu Spółka zamierza ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniej�cych 
akcji Spółki o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A 
oraz 2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równie� nie wi�cej ni� 1.468.210 akcji zwykłych 
serii C o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da obj�tych publiczn� subskrypcj� oraz nie wi�cej 
ni� 1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C. 

C.2 Waluta Oferty Waluta emisji papierów warto�ciowych. 

Akcje s� emitowane w złotych (PLN). 

C.3 Kapitał 
zakładowy 

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych 
w pełni. Warto�� nominalna akcji lub wskazanie, �e akcje nie maj� warto�ci nominalnej. 

Na Dat� Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.896.005,00 PLN i dzieli si� na: 

• 24.972.954 (słownie: dwadzie�cia cztery miliony dziewi��set siedemdziesi�t dwa 
tysi�ce dziewi��set pi��dziesi�t cztery) akcji zwykłych imiennych serii A o warto�ci 
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) ka�da, oraz 

• 2.923.051 (słownie: dwa miliony dziewi��set dwadzie�cia trzy tysi�ce pi��dziesi�t 
jeden) akcji zwykłych imiennych serii B, o warto�ci nominalnej 1,00 PLN (słownie: 
jeden złoty) ka�da. 

Akcje nie s� uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału 
maj�tku w przypadku likwidacji Spółki. 

Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone. 

C.4 Prawa zwi�zane 
z akcjami 

Opis praw zwi�zanych z papierami warto�ciowymi. 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami okre�la w szczególno�ci Kodeks Spółek Handlowych, 
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut. 
Poni�ej wymieniono najwa�niejsze prawa akcjonariuszy zwi�zane z Akcjami, które b�d� 
przysługiwa� akcjonariuszom Spółki od Dnia Dopuszczenia: 

• akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporz�dzania Akcjami; 

• akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany 
w rocznym, zbadanym przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym, przeznaczonym uchwał� Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy); 

• akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo obj�cia akcji Spółki nowej emisji  
w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru); 

• w przypadku likwidacji Spółki maj�tek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli Spółki dzieli si� pomi�dzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do 
dokonanych przez ka�dego z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach; ka�da Akcja daje 
prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu; 
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• akcjonariuszom Spółki reprezentuj�cym co najmniej połow� kapitału zakładowego 
Spółki lub co najmniej połow� ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

• akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� 
kapitału zakładowego Spółki mog� ��da� zwołania nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad tego Walnego 
Zgromadzenia; 

• akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� 
kapitału zakładowego Spółki mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku 
obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia; 

• akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� 
kapitału zakładowego mog� przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce 
na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej projekty 
uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad; 

• ka�dy akcjonariusz Spółki ma prawo ��da� wydania mu odpisów wniosków 
w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia; 

• ka�dy akcjonariusz Spółki ma prawo ��da� wydania odpisów sprawozdania Zarz�du 
z działalno�ci Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady 
Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpó�niej na pi�tna�cie dni przed Walnym 
Zgromadzeniem; 

• akcjonariusze, posiadaj�cy jedn� dziesi�t� kapitału zakładowego reprezentowanego na 
Walnym Zgromadzeniu, maj� prawo ��dania, aby lista obecno�ci na Walnym 
Zgromadzeniu była sprawdzona przez wybran� w tym celu komisj�, zło�on� co 
najmniej z trzech osób; 

• Zarz�d jest zobowi�zany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia, na jego ��danie informacji dotycz�cych Spółki, je�eli jest to 
uzasadnione dla oceny sprawy obj�tej porz�dkiem obrad Walnego Zgromadzenia; 

• akcjonariuszom Spółki reprezentuj�cym co najmniej jedn� pi�t� kapitału zakładowego 
Spółki przysługuje prawo do ��dania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami; 

• akcjonariusze Spółki s� uprawnieni do zaskar�ania uchwał podj�tych przez Walne 
Zgromadzenie w drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie 
niewa�no�ci uchwały; 

• zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy Spółki, posiadaj�cych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne 
Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, 
okre�lonego zagadnienia zwi�zanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

C.5 Ograniczenia 
dotycz�ce 
swobodnej 
zbywalno�ci 
papierów 
warto�ciowych 

Opis ogranicze� dotycz�cych swobodnej zbywalno�ci papierów warto�ciowych. 

Ustawowe ograniczenia zbywalno�ci akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Kodeks 
Spółek Handlowych przewiduj�, mi�dzy innymi, nast�puj�ce ograniczenia dotycz�ce 
swobodnej zbywalno�ci akcji: 

• obowi�zek zawiadomienia KNF oraz Spółki ci��y na ka�dym, kto: (i) osi�gn�ł lub 
przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej; (ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,  
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osi�gn�ł, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił 
dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje s� dopuszczone do obrotu na 
rynku oficjalnych notowa� giełdowych (na Dat� Prospektu takim rynkiem jest rynek 
podstawowy GPW); (iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej 
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liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;  
(v) osi�gn�ł lub przekroczył okre�lony próg ogólnej liczby głosów w zwi�zku 
z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które (a) po upływie 
terminu zapadalno�ci bezwarunkowo uprawniaj� lub zobowi�zuj� ich posiadacza do 
nabycia akcji, z którymi zwi�zane s� prawa głosu, wyemitowanych ju� przez emitenta 
lub (b) odnosz� si� do akcji emitenta w sposób po�redni lub bezpo�redni i maj� skutki 
ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych okre�lonych w punkcie 
(a) powy�ej, niezale�nie od tego, czy instrumenty te s� wykonywane przez rozliczenie 
pieni��ne; (vi) wykonał uprawnienie do nabycia akcji spółki publicznej, mimo zło�enia 
uprzednio zawiadomienia zgodnie z punktem (v), je�eli wskutek nabycia akcji ł�czna 
liczba głosów wynikaj�cych z akcji tego samego emitenta osi�ga lub przekracza progi 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej okre�lone w punktach (i) oraz (ii); 

• obowi�zek ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji 
w przypadku: (i) nabycia akcji uprawniaj�cych do wykonywania ponad 10% lub 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (ii) przekroczenia progu 33% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (iii) przekroczenia progu 66% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

• zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów 
finansowych, w oparciu o informacj� poufn�; 

• zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu 
zamkni�tego przez osoby okre�lone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi; 

• spółka dominuj�ca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma 
obowi�zek zawiadomi� spółk� zale�n� o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji  
w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominuj�cej reprezentuj�cych wi�cej ni� 33% 
kapitału zakładowego spółki zale�nej. 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji 

�ródłem umownego ograniczenia zbywalno�ci Akcji b�dzie Umowa o Plasowanie Akcji.  

C.6 Dopuszczenie do 
notowania na 
GPW 

Wskazanie, czy oferowane papiery warto�ciowe s� lub b�d� przedmiotem wniosku 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz wskazanie wszystkich rynków 
regulowanych, na których papiery warto�ciowe s� lub maj� by� przedmiotem obrotu. 

Akcje Spółki nie były i nie s� przedmiotem obrotu na �adnym rynku regulowanym. 

Spółka zamierza zło�y� wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniej�cych akcji 
Spółki o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A oraz 
2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równie� nie wi�cej ni� 1.468.210 akcji zwykłych serii C  
o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da obj�tych publiczn� subskrypcj� oraz nie wi�cej ni� 
1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C. 

W przypadku niespełnienia przez Spółk� wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym przewidzianych w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie 
GPW, Spółka nie zamierza ubiega� si� o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu poza 
rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do 
obrotu giełdowego informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 
51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został 
opublikowany Prospekt. W szczególno�ci, w przypadku braku obj�cia i opłacenia Akcji 
Sprzedawanych a tak�e w sytuacji obj�cia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji 
Sprzedawanych, w liczbie uniemo�liwiaj�cej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na 
rynku regulowanym, informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci przed 
przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie 
aneksu do Prospektu w sposób, w jakim został opublikowany Prospekt, a termin przydziału 
Akcji Oferowanych zostanie przesuni�ty w celu umo�liwienia inwestorom zło�enia 
o�wiadczenia o uchyleniu si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na Akcje Oferowane. 
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C.7 Polityka 
dywidendy 

Opis polityki dywidendy 

Zarz�d jest przychylnie nastawiony do mo�liwo�ci rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu 
wypłaty dywidendy, pocz�wszy od podziału ewentualnego zysku za rok obrotowy 2017/2018. 

Decyzje Zarz�du dotycz�ce rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz 
jej wysoko�ci b�d� podejmowane po zako�czeniu ka�dego roku obrotowego. Ka�dorazowo 
decyzja taka b�dzie uwzgl�dnia� przede wszystkim wysoko�� wypracowanych przepływów 
gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym 
sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz mo�liwo�� i koszt 
pozyskania przez Spółk� finansowania dłu�nego, jak równie� wysoko�� kwot, które mog� 
zosta� przeznaczone na wypłat� dywidendy. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy mo�e jednak w miar� potrzeby podlega� przegl�dowi 
przez Zarz�d, a decyzje w tej sprawie b�d� podejmowane z uwzgl�dnieniem szeregu ró�nych 
czynników dotycz�cych Grupy, w tym perspektyw dalszej działalno�ci, przyszłych zysków, 
zapotrzebowania na �rodki pieni��ne, sytuacji finansowej, poziomu płynno�ci, planów ekspansji 
oraz wymogów prawa w tym zakresie.  

Wypłata dywidendy oraz okre�lenie wysoko�ci wypłacanej dywidendy zale�y ostatecznie od 
decyzji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze 
nie s� zwi�zani �adn� rekomendacj� Zarz�du. 

Wszystkie Akcje, wł�cznie z Akcjami Oferowanymi, maj� równe prawa do dywidendy (oraz 
zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniaj� posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich 
nabycia (a w wypadku Nowych Akcji, od daty ich rejestracji w KRS), pod warunkiem podj�cia 
przez Walne Zgromadzenia uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki 
na poczet dywidendy uchwał Zarz�du i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy. 

Dział D – Ryzyko 

D.1 Ryzyka 
charakterystyczne 
dla Spółki lub jej 
bran�y 

Najwa�niejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
emitenta lub jego bran�y. 

Ryzyka zwi�zane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotycz�ce sektora, w którym Grupa 
prowadzi działalno�� 

• Ryzyko zwi�zane ze spodziewanym wyst�pieniem Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej – zniesienie swobody przepływu towarów, wprowadzanie ceł lub innych 
barier dla dostaw towarów z Polski do Wielkiej Brytanii lub inne czynniki zwi�zane 
z wyst�pieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mog� mie� istotny negatywny 
wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e 
cen� Akcji, mi�dzy innymi poprzez zmniejszenie przychodów Grupy ze sprzeda�y 
produktów do Wielkiej Brytanii. 

• Ryzyko wzrostu ceny surowca drzewnego – koszty pozyskania surowca drzewnego 
stanowi�, najwi�kszy udział ogólnych kosztów własnych sprzeda�y Grupy, których 
zwi�kszenie mo�e doprowadzi� do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjno�ci 
produktów Grupy lub spadku poziomu sprzeda�y. 

• Ryzyko wzrostu innych kosztów operacyjnych – inne koszty operacyjne Grupy 
w znacznym zakresie zale�� od czynników pozostaj�cych poza jej kontrol�, Grupa nie 
mo�e zapewni�, �e b�dzie w stanie przenie�� wzrost innych kosztów operacyjnych na 
odbiorców swoich produktów w celu zrekompensowania jego wpływu na wyniki 
działalno�ci Grupy poprzez wzrost przychodów Grupy. 

• Ryzyko spadku cen oraz popytu na produkt uboczny lub spadku popytu na pellet 
– spadek cen oraz popytu na produkt uboczny lub spadek popytu na pellet s� poza 
kontrol� Grupy, Grupa nie mo�e zapewni�, �e b�dzie mogła efektywnie przeciwdziała� 
negatywnemu wpływowi ró�nych czynników na wyniku działalno�ci Grupy, w tym 
w pełni zagospodarowa� powstaj�cy w procesie produkcyjnym produkt uboczny. 

• Ryzyko wzrostu konkurencji – Grupa jest nara�ona na ryzyko pojawienia si� nowych 
podmiotów lub umocnienie pozycji przez podmioty historycznie prowadz�ce działalno�� 
konkurencyjn� w zakresie produkcji oraz sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej  
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i pelletu, a zwi�kszenie poziomu konkurencji mo�e doprowadzi� do: (i) spadku 
rentowno�ci prowadzonej działalno�ci lub (ii) zmniejszenia wolumenu sprzedawanych 
produktów. 

Ryzyka dotycz�ce działalno�ci Grupy 

• Ryzyko kursowe – Grupa prowadzi sprzeda� eksportow� i istotna cz��� przychodów ze 
sprzeda�y jest realizowana w walucie innej ni� PLN (głównie EUR i GBP). Z kolei 
znaczna cz��� kosztów operacyjnych Grupy jest ponoszona w PLN, co wystawia 
Grup� na ekspozycj� zwi�zan� z wahaniami kursów walut. 

• Grupa jest uzale�niona od kluczowego dostawcy surowca drzewnego – Lasy 
Pa�stwowe posiadaj� na polskim rynku drzewnym pozycj� monopolisty i na wielu 
obszarach Polski s� jedynym dostawc� tego surowca, który jest kluczowym kosztem 
operacyjnym Grupy i głównym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych, a jego 
wzrost mo�e doprowadzi� do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjno�ci 
produktów Grupy lub spadku poziomu sprzeda�y. 

• Ryzyko zwi�zane z charakterem warunków współpracy z odbiorcami drewnianej 
architektury ogrodowej – w toku prowadzonej działalno�ci Spółki z Grupy zawieraj�  
z wi�kszo�ci� odbiorców umowy, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3 lata oraz (iii) umowy 
bezterminowe, z czego du�a cz��� umów zawartych przez Grup� została zawarta na 
okres jednego roku. Nie mo�na równie� wykluczy�, �e Grupa nie b�dzie w stanie 
w przyszło�ci odnowi� umów na dostaw� produktów z niektórymi odbiorcami ze 
wzgl�du na niekorzystne warunki współpracy lub decyzje odbiorców o ograniczeniu 
lub zaniechaniu dalszej współpracy z Grup�, co mo�e spowodowa� spadek wolumenu 
sprzeda�y jej produktów 

• Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych – strategia Grupy koncentruje si� 
głównie na budowaniu warto�ci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji lidera 
na rynku europejskim w zakresie sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej. 
Elementy strategii, które maj� zapewni� osi�gni�cie zało�onego celu, obejmuj�: (i) 
zwi�kszenie sprzeda�y produktów Grupy; (ii) zwi�kszenie mocy produkcyjnych Grupy 
oraz (iii) realizacj� synergii i optymalizacj� operacyjn�. Grupa mo�e nie zrealizowa� 
swoich celów strategicznych i nie osi�gn�� zakładanych kierunków rozwoju 
w nadchodz�cych latach w zwi�zku z wyst�pieniem wielu okoliczno�ci oraz 
czynników zewn�trznych i wewn�trznych. 

• Działalno�� biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opieraj� si� m.in. na szacunkach 
trendów i rynków, które mog� by� niedokładne. 

• Grupa mo�e napotka� trudno�ci zwi�zane z planowan� inwestycj� w zakład 
produkcyjny w Grudzi�dzu – Grupa mo�e nie zrealizowa� swoich strategicznych 
zało�e� i nie osi�gn�� zakładanych głównych kierunków rozwoju i korzy�ci 
zwi�zanych z now� inwestycj� w zwi�zku z wyst�pieniem wielu okoliczno�ci oraz 
czynników zewn�trznych i wewn�trznych, a w konsekwencji Grupa mo�e: (i) nie by� 
w stanie sprzeda� dodatkowej ilo�ci produktów, które wytworzy w zwi�zku ze 
zwi�kszeniem mocy produkcyjnych Grupy, lub (ii) nie wykorzysta� synergii 
kosztowych zwi�zanych z nabyciem Grange Fencing, poprzez co nie b�dzie w stanie 
obni�y� kosztów produkcji. 

• Ryzyko zwi�zane z usługami transportu realizowanymi dla Grupy – wszelkie 
opó�nienia transportów wynikaj�ce ze współpracy z dostawcami usług logistycznych 
mog� spowodowa� brak mo�liwo�ci dostarczenia odbiorcom zamówionej przez nich 
ilo�ci produktów, utrat� zaufania do Grupy jako partnera handlowego lub konieczno�� 
zapłaty kar umownych na rzecz swoich odbiorców, a nawet zako�czenie współpracy 
z danym odbiorc�, co w konsekwencji mo�e mie� istotny negatywny wpływ na 
działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

• Ryzyko zwi�zane z sezonowo�ci� sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej  
i pelletu – Grupa mo�e nie by� w stanie zrealizowa� zakładanego poziomu sprzeda�y 
drewnianej architektury ogrodowej, poprzez niedopasowanie asortymentowe lub 
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ilo�ciowe, a w konsekwencji mo�e ponie�� istotne koszty zwi�zane z ich produkcj� 
oraz konieczno�ci� magazynowania nadwy�ki produktów wytworzonych w okresie 
obni�onego popytu na te produkty, a tak�e sprzeda� produktów po istotnie ni�szych 
cenach. W zakresie pelletu w przypadku krótkiego okresu zimowego lub braku 
odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa mo�e 
nie by� w stanie zrealizowa� celów sprzeda�owych (ze wzgl�du na istotny udział 
sprzeda�y miesi�cy sezonu zimowego w sprzeda�y rocznej) oraz w pełni wyprzeda� 
zapasów wytworzonych produktów. 

• Ryzyko zakłóce� procesów produkcyjnych – produkcja Grupy, mo�e zosta� zakłócona 
w wyniku wielu zdarze� b�d�cych w znacznej mierze poza jej kontrol�. Potencjalne 
awarie techniczne w którymkolwiek zakładzie produkcyjnym Grupy, w tym 
mechaniczne uszkodzenia lub usterki parku maszynowego, rodz� ryzyko ograniczenia 
wolumenu produkcji, maj�c tym samym negatywny wpływ na całkowit� zdolno�� 
produkcyjn� Grupy i bezpo�rednio przekładaj�c si� na rentowno�� Grupy oraz 
osi�gane przez ni� wyniki finansowe. 

• Ryzyko braku spłaty nale�no�ci przez kontrahentów Grupy – Grupa, prowadz�c 
działalno�� handlow�, realizuje sprzeda� produktów dla podmiotów gospodarczych 
z odroczonym terminem płatno�ci, w wyniku czego jest nara�ona na ryzyko braku 
spłaty przez kontrahentów nale�no�ci z tytułu dostaw produktów z uwagi na wiele 
czynników pozostaj�cych poza jej kontrol�, w tym w szczególno�ci z powodu 
upadło�ci lub utraty płynno�ci przez kontrahentów Grupy. 

• Ryzyko zwi�zane z finansowaniem dłu�nym – w celu sfinansowania swojej 
działalno�ci Grupa korzysta m.in. z finansowania dłu�nego ze �ródeł zewn�trznych. 
Grupa nie mo�e zagwarantowa�, �e b�dzie w stanie zapewni� finansowanie swojej 
działalno�ci na korzystnych dla siebie warunkach oraz �e po pozyskaniu finansowania 
b�dzie w stanie spłaca� odsetki oraz kapitał lub wypełnia� inne zobowi�zania 
wynikaj�ce z umów finansowych. 

Ryzyka regulacyjne 

• Ryzyko zwi�zane z systemem wsparcia dla OZE – Grupa zamierza w przyszło�ci by� 
aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej. Zmiany 
systemu wsparcia w wyniku nowelizacji Ustawy o OZE lub jakakolwiek inna 
niekorzystna zmiana mechanizmów wsparcia dla OZE, która weszła w �ycie 1 lipca 
2016 r., mo�e mie� istotny negatywny wpływ na opłacalno�� wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE. 

• Ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa pa�stw, w których Grupa 
prowadzi działalno�� – działalno�� Grupy podlega w Polsce ró�nym regulacjom (m.in. 
w zakresie ochrony przeciwpo�arowej i bezpiecze�stwa, ochrony �rodowiska, w tym 
norm impregnacji, przepisów prawa pracy oraz dotycz�cych funkcjonowania SSE). 
Je�eli działalno�� Grupy b�dzie prowadzona niezgodnie z tymi wymogami, mo�e ona 
zosta� zobowi�zana do zapłaty kar, opłat lub odszkodowa� przewidzianych przez 
prawo, a ponadto w razie naruszenia wymogów przewidzianych prawem ochrony 
�rodowiska mo�e zosta� ograniczona. 

• Transakcje z podmiotami powi�zanymi realizowane przez Spółk� i Spółki z Grupy 
mog� by� poddane kontroli przez organy podatkowe lub skarbowe – Grupa nie mo�e 
zagwarantowa�, �e organy podatkowe nie dokonaj� odmiennej, niekorzystnej dla 
Spółki lub Spółek z Grupy interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez 
Spółk� lub Spółki z Grupy. 
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D.3 Ryzyka 
charakterystyczne 
dla papierów 
warto�ciowych 

Najwa�niejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla 
papierów warto�ciowych. 

Czynniki ryzyka zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami 

• Znaczny akcjonariusz mo�e mie� interesy sprzeczne z interesami pozostałych 
akcjonariuszy. 

• Zdolno�� do wypłaty dywidendy mo�e by� ograniczona i w zwi�zku z tym nie ma 
�adnej pewno�ci, �e Spółka b�dzie wypłacała dywidend� zgodnie z przyj�t� polityk� 
dywidendy ani �e w ogóle b�dzie wypłacała dywidend� w danym roku. 

• Ryzyko niemo�no�ci efektywnego wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji  
– Na Dat� Prospektu cele akwizycyjne Grupy nie zostały okre�lone. Spółka nie mo�e 
wykluczy�, i� realizacja celów emisyjnych mo�e wydłu�y� si� w czasie oraz �e nie 
wyst�pi� niedaj�ce si� przewidzie� na Dat� Prospektu wydarzenia powoduj�ce, �e 
realizacja celów emisyjnych oka�e si� niemo�liwa lub bezzasadna. 

• Oferta mo�e nie doj�� do skutku, a w konsekwencji Spółka nie pozyska wpływów 
z emisji Nowych Akcji. 

• Oferta mo�e zosta� odwołana lub zawieszona. 

• Akcjonariusze w niektórych jurysdykcjach poza Polsk� mog� podlega� ograniczeniom 
w zakresie wykonania prawa poboru akcji nowych emisji. 

• Warto�� akcji dla inwestorów zagranicznych mo�e ulec obni�eniu na skutek 
zmienno�ci kursów walutowych. 

• Interpretacja polskich przepisów podatkowych wła�ciwych dla inwestorów mo�e by� 
niejasna, a polskie przepisy podatkowe mog� ulega� zmianom. 

• Grupa b�dzie zobowi�zana do wprowadzenia procedur odpowiednich dla spółek 
publicznych, w tym przestrzegania wymogów Dyrektywy MAD i Rozporz�dzenia 
MAR – Wprowadzenie przez Grup� nieprawidłowych procedur obowi�zuj�cych spółki 
publiczne, w tym do wymogów Rozporz�dzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja 
nowych przepisów mog� skutkowa� m.in. nało�eniem na Grup� dotkliwych sankcji 
przez organy nadzoru. 

Dział E – Oferta 

E.1 Wykorzystanie 
wpływów 
z Oferty 

Wpływy pieni��ne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym 
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferuj�cego. 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln PLN. 
Ostateczna kwota tych wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji 
przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych.  

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz 
rzeczywistej wielko�ci kosztów Oferty zostan� przekazane przez Emitenta do publicznej 
wiadomo�ci w formie raportu bie��cego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

�rodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostan� przeznaczone na 
inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarz�d na bie��co 
analizuje mo�liwo�ci inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu produkcji oraz 
dystrybucji, które mog� uzupełni� portfolio produktów Grupy oraz rozszerzy� obszar jej działalno�ci 
i baz� klientów. Na Dat� Prospektu Spółki z Grupy nie s� stron� wi���cych zobowi�za� co do 
przej�cia nowych podmiotów. Zarz�d zamierza przeznaczy� w cało�ci wpływy z emisji Nowych 
Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyj�tej 
strategii Grupy. Z uwagi na to, �e Spółka postrzega siebie jako wiod�cego producenta i sprzedawc� 
architektury ogrodowej w Polsce i Europie, i zamierza aktywnie realizowa� swoj� strategi�  
w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez Spółk� �rodków zabezpieczaj�cych 
finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarz�du jej pozycj� konkurencyjn� i negocjacyjn� oraz 
umo�liwi wykorzystanie nadarzaj�cych si� okazji transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła 
aktywne działania akwizycyjne, których skutkiem było przej�cie Grange Fencing. 
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Emitent postanawia, i� w przypadku gdy w okresie 12 miesi�cy od pozyskania �rodków 
z emisji nie zrealizuje powy�szego celu, lub zrealizuje go w cz��ci, całe lub pozostałe �rodki  
z emisji przeznaczone zostan� na spłat� cz��ci kredytu inwestycyjnego zaci�gni�tego w PKO 
BP przez spółk� zale�n� MrGarden w zwi�zku z budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu, 
zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co pozwoli Grupie na zmniejszenie 
kosztów finansowych i obni�enie wska�ników zadłu�enia. 

Priorytetem Spółki w ramach wykorzystania wpływów z emisji s� akwizycje nowych 
podmiotów. Realizacja alternatywnego celu, czyli spłaty kredytu inwestycyjnego, nast�pi 
wył�cznie w przypadku braku realizacji lub cz��ciowej realizacji celu głównego.  

Spółka zastrzega mo�liwo�� zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji na 
akwizycje, w szczególno�ci z uwagi na zmian� strategii lub brak mo�liwo�ci realizacji celów 
akwizycyjnych lub gdyby ich realizacja okazała si� nieefektywna dla Grupy.  

W przypadku zmiany celów emisji informacja na ten temat zostanie przekazana niezwłocznie 
do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu oraz raportu bie��cego na podstawie 
art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany celu w terminie wa�no�ci Prospektu) b�d� 
samego raportu bie��cego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany 
celu emisji po upływie terminu wa�no�ci Prospektu). 

Do czasu ich wykorzystania w sposób opisany powy�ej �rodki pozyskane przez Spółk� z emisji 
Nowych Akcji zasil� jej kapitał obrotowy. 

Spółka nie mo�e wykluczy�, �e nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji Nowych Akcji, 
a tak�e, �e do realizacji celów emisji, o których mowa powy�ej, konieczne oka�� si� wi�ksze 
�rodki, ni� pierwotnie zakładano. W przypadku uzyskania przez Spółk� wpływów z emisji 
Nowych Akcji w kwocie ni�szej ni� orientacyjna kwota wskazana powy�ej Grupa zamierza 
pozyska� brakuj�c� kwot� ze �rodków własnych b�d� poprzez finansowanie dłu�ne. 

Koszty Oferty 

Koszty Oferty ponoszone przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego 

Wynagrodzenie Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Akcjonariusz Sprzedaj�cy zapłaci 
Współzarz�dzaj�cym Ksi�g� Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 
1,7% wpływów brutto ze sprzeda�y Akcji Sprzedawanych w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy mo�e równie� wedle swego uznania podj�� decyzj� o zapłacie na rzecz 
Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej premii w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci 
wpływów brutto ze sprzeda�y Akcji Sprzedawanych w Ofercie. 

Pozostałe koszty 

Oprócz powy�szego wynagrodzenia prowizyjnego Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy zapłaci Współmened�erom Oferty okre�lone opłaty dodatkowe 
z tytułu kosztów ponoszonych przez Współmened�erów Oferty w zwi�zku z Ofert�. 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy poniesie wszystkie własne koszty i wydatki zwi�zane 
z ofert� oraz sprzeda�� Akcji Sprzedawanych, w tym w szczególno�ci opłaty i koszty dotycz�ce 
doradców zewn�trznych Akcjonariusza Sprzedaj�cego. 

Koszty Oferty ponoszone przez Spółk� 

Wynagrodzenie Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Emitent zapłaci Współzarz�dzaj�cym 
Ksi�g� Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 1,7% wpływów brutto  
z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent mo�e równie� wedle swego uznania podj�� 
decyzj� o zapłacie na rzecz Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej premii  
w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. 

Pozostałe koszty 

W ocenie Spółki ł�czne pozostałe koszty zwi�zane z Ofert� ponoszone przez Spółk� ukształtuj� si� 
na poziomie około 2 mln PLN netto i b�d� obejmowa� nast�puj�ce koszty: (i) zwrot poniesionych 



STELMET S.A. 

 

21 
 

przez Współmened�erów Oferty w zwi�zku z Ofert� kosztów i wydatków do okre�lonej kwoty,  
w tym kosztów podró�y i zakwaterowania, kosztów usług tłumaczenia (z wył�czeniem tłumaczenia 
Prospektu); (ii) koszty i wydatki zwi�zane z organizacj� spotka� z inwestorami (investor education), 
spotka� typu pilot fishing oraz prezentacji roadshow, usług doradczych PR i IR; (iii) koszty druku  
i dystrybucji dokumentacji sporz�dzonej w zwi�zku z Ofert� (w tym Prospektu i Dokumentu 
Marketingowego), prezentacji lub innych dokumentów ofertowych oraz zwi�zanych z akcj� 
promocyjn�; (iv) wynagrodzenie, koszty i wydatki doradcy prawnego Spółki; (v) koszty usług 
doradczych w zakresie sporz�dzania sprawozda� finansowych; (vi) koszty usług badania oraz 
przegl�du przez biegłych sprawozda� finansowych; (vii) koszty listów zapewniaj�cych  
i ujawniaj�cych (comfort letters); (viii) opłaty KNF, KDPW, GPW i notarialne oraz (ix) 
wynagrodzenie podstawowe doradcy finansowego Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego. 

E.2a Przyczyny 
  Oferty 

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieni��nych, szacunkowa warto�� netto 
wpływów pieni��nych 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln PLN. 
Ostateczna kwota tych wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji 
przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych.  

�rodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostan� przeznaczone na 
inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarz�d na 
bie��co analizuje mo�liwo�ci inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu 
produkcji oraz dystrybucji, które mog� uzupełni� portfolio produktów Grupy oraz rozszerzy� 
obszar jej działalno�ci i baz� klientów. Na Dat� Prospektu Spółki z Grupy nie s� stron� 
wi���cych zobowi�za� co do przej�cia nowych podmiotów. Zarz�d zamierza przeznaczy�  
w cało�ci wpływy z emisji Nowych Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji 
realizowanych w ramach przyj�tej strategii Grupy. Z uwagi na to, �e Spółka postrzega siebie 
jako wiod�cego producenta i sprzedawc� architektury ogrodowej w Polsce i Europie, i zamierza 
aktywnie realizowa� swoj� strategi� w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez Spółk� 
�rodków zabezpieczaj�cych finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarz�du jej pozycj� 
konkurencyjn� i negocjacyjn� oraz umo�liwi wykorzystanie nadarzaj�cych si� okazji 
transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła aktywne działania akwizycyjne, których 
skutkiem było przej�cie Grange Fencing. 

Emitent postanawia, i� w przypadku gdy w okresie 12 miesi�cy od pozyskania �rodków 
z emisji nie zrealizuje powy�szego celu, lub zrealizuje go w cz��ci, całe lub pozostałe �rodki  
z emisji przeznaczone zostan� na spłat� cz��ci kredytu inwestycyjnego zaci�gni�tego w PKO 
BP przez spółk� zale�n� MrGarden w zwi�zku z budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu, 
zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co pozwoli Grupie na zmniejszenie 
kosztów finansowych i obni�enie wska�ników zadłu�enia. 

E.3 Warunki Oferty Opis warunków oferty 

Na podstawie niniejszego Prospektu, w ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuj� 
ł�cznie nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 5.872.843 akcji zwykłych na okaziciela  
o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, w tym nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 nowo 
emitowanych akcji serii C Spółki i nie wi�cej ni� 4.404.633 istniej�cych akcji wyemitowanych  
w kapitale zakładowym Spółki. Spółka oferuje nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 nowo 
emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuje nie 
wi�cej ni� 4.404.633 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, w tym nie wi�cej ni� 1.481.582 
istniej�cych akcji serii A oraz nie wi�cej ni� 2.923.051 istniej�cych akcji serii B. 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln zł. 
Ostateczna kwota tych wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji 
przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych. 

Na Dat� Prospektu przewiduje si�, �e Inwestorzy Indywidualni obejm� ł�cznie nie wi�cej ni� 
10% ł�cznej liczby Akcji Oferowanych, które zostan� ostatecznie zaoferowane w Ofercie. 
Inwestorom Indywidualnym mog� zosta� przydzielone wył�cznie Nowe Akcje albo wył�cznie 
Akcje Sprzedawane albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. Intencj� Spółki 
i Akcjonariusza Sprzedaj�cego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wył�cznie akcji 
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jednego rodzaju, tj. wył�cznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wył�cza 
mo�liwo�ci przydzielenia Inwestorom Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji 
Sprzedawanych. Inwestorom Instytucjonalnym mog� za� zosta� przydzielone wył�cznie Nowe 
Akcje albo wył�cznie Akcje Sprzedawane, albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. 

Akcje Oferowane s� przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
W zwi�zku z Ofert� mog� zosta� podj�te ograniczone działania promocyjne maj�ce na celu 
przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki (z wył�czeniem Polski) zgodnie z Regulacj� S (ang. Regulation S) wydan� na podstawie 
Ameryka�skiej Ustawy o Papierach Warto�ciowych oraz zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa 
jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty b�dzie prowadzona. W celu prowadzenia powy�szych 
ograniczonych działa� promocyjnych, w ka�dym przypadku zgodnie z wła�ciwymi przepisami 
prawa jurysdykcji, w których takie działania b�d� podejmowane, został sporz�dzony dokument 
marketingowy w j�zyku angielskim na podstawie informacji zawartych w Prospekcie 
(„Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie b�dzie podlegał zatwierdzeniu 
przez KNF ani przez �aden inny organ administracji publicznej, w szczególno�ci w jurysdykcjach, 
gdzie b�d� prowadzone działania promocyjne w zwi�zku z Ofert�. 

Inwestorzy powinni zwróci� uwag� na fakt, �e Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana 
wył�cznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wi���cym dokumentem ofertowym 
sporz�dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj�cym informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji 
Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu 
przez KNF, i komunikatami aktualizuj�cymi do Prospektu oraz informacj� o ostatecznej liczbie 
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów oraz Cenie Akcji Oferowanej. 

Uprawnieni inwestorzy 

Uprawnionymi do wzi�cia udziału w Ofercie s�: 

• Inwestorzy Indywidualni; oraz 

• Inwestorzy Instytucjonalni. 

Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów 
lub okre�lonych grup powi�zanych (wł�cznie z programami dla rodzin i osób zaprzyja�nionych) przy 
przydziale Akcji Oferowanych. Nierezydenci zamierzaj�cy zło�y� zapis na Akcje Oferowane 
powinni zapozna� si� z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a tak�e z informacjami 
na temat ogranicze� dotycz�cych mo�liwo�ci oferowania Akcji Oferowanych.  

Przewidywany harmonogram Oferty 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według 
czasu warszawskiego. 

Do 26 wrze�nia 2016 r. publikacja Prospektu 

zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji 

27 wrze�nia 2016 r. rozpocz�cie procesu budowania ksi�gi popytu w�ród 
Inwestorów Instytucjonalnych 

11 pa�dziernika 2016 r. zako�czenie procesu budowania ksi�gi popytu w�ród 
Inwestorów Instytucjonalnych 

nie pó�niej ni� 12 pa�dziernika 
2016 r. (do godz. 9.00) 

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych  
w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny 
Akcji Oferowanych 

podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji, 
okre�laj�cego Cen� Akcji Oferowanych oraz ostateczn� 
liczb� Akcji Oferowanych w ramach Oferty 

opublikowanie informacji o Cenie Akcji Oferowanych, 
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty 
oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 
poszczególnym kategoriom inwestorów 



STELMET S.A. 

 

23 
 

od 12 pa�dziernika 2016 r.,  
ale nie wcze�niej ni� po 
opublikowaniu Ceny Akcji 
Oferowanych ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych w ramach 
Oferty oraz ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych 
poszczególnym kategoriom 
inwestorów, do 14 pa�dziernika 
2016 r. 

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 
oraz Inwestorów Indywidualnych 

17 pa�dziernika 2016 r. ewentualne zapisy składane przez Inwestorów 
Zast�pczych, którzy odpowiedz� na zaproszenia 
Gwaranta Oferty lub zapisy Gwaranta Oferty  
w wykonaniu zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy  
o Plasowanie Akcji 

do 18 pa�dziernika 2016 r. przydział Akcji Oferowanych 

około 25 pa�dziernika 2016 r. zakładany pierwszy dzie� notowania Akcji 
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, i Praw 
do Akcji na GPW 

Ostateczna liczba oferowanych Nowych Akcji zostanie ustalona w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami (i) przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia dla Zarz�du wynikaj�cego  
z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarz�d z upowa�nienia, 
o którym mowa w pkt (i) powy�ej, b�dzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji. 

Inwestorom, którzy zło�� zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci 
informacji o cenie Akcji Oferowanych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych  
w ramach Oferty i o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów, przysługiwa� b�dzie uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych 
zło�onego zapisu poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o 
Ofercie Publicznej w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u 
którego został zło�ony zapis, których lista zostanie podana do publicznej wiadomo�ci przed 
rozpocz�ciem przyjmowania zapisów od inwestorów na stronie internetowej Spółki 
(www.stelmet.com) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych 
Współoferuj�cych: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu 
Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl), a w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie 
Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył zapis. 

Powy�szy harmonogram mo�e ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim 
przewidziane, s� niezale�ne od Spółki lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego. Spółka i Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, zastrzegaj� sobie prawo do zmiany 
powy�szego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 
Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie 
przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego  
w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki 
(www.stelmet.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych 
Współoferuj�cych: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu 
Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl). W przypadku, gdy w ocenie Spółki i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znacz�cy wpłyn�� na ocen� 
Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udost�pniona do publicznej wiadomo�ci w formie 
aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy  
o Ofercie Publicznej. 

Zmiana terminów rozpocz�cia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomo�ci 
stosownej informacji w tej sprawie nast�pi najpó�niej w ostatnim dniu przed pierwotnym 
terminem rozpocz�cia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 
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Zmiana terminów zako�czenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomo�ci 
stosownej informacji w tej sprawie nast�pi najpó�niej w dniu zako�czenia przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane. 

Nowe terminy dla innych zdarze� przewidzianych w harmonogramie zostan� podane do 
publicznej wiadomo�ci najpó�niej w dniu upływu danego terminu, z wyj�tkiem skrócenia 
terminu zako�czenia budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych, który 
zostanie podany do publicznej wiadomo�ci najpó�niej do godz. 15:00 w dniu upływu takiego 
skróconego terminu. 

Zmiana terminów Oferty nie b�dzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odst�pienie od 
przeprowadzenia Oferty. 

Je�li decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podj�ta po przeprowadzeniu procesu 
budowania ksi�gi popytu, ale przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, Spółka  
i Akcjonariusz Sprzedaj�cy w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami mog� ponownie 
przeprowadzi� proces budowania ksi�gi popytu, przy czym w takiej sytuacji okre�l�, czy 
wcze�niej zło�one deklaracje i zaproszenia nabycia trac� czy te� zachowuj� wa�no��. 

Zmiany terminów przeprowadzenia Oferty mog� odbywa� si� tylko w okresie wa�no�ci 
Prospektu. 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzeda�y Akcji Sprzedawanych (ł�cznie „Cena Akcji 
Oferowanych”) zostanie ustalona w drodze budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów 
Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy ksi�gi popytu inwestorzy b�d� składa� deklaracje 
popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które zgłoszony jest popyt, 
oraz cenie. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez Spółk� i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami po zako�czeniu procesu 
budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Na potrzeby procesu budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie 
ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie b�dzie podany do publicznej wiadomo�ci 
oraz który mo�e ulec zmianie. 

Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia dla 
Zarz�du przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. 

Cena Akcji Oferowanych b�dzie taka sama dla: (i) Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych oraz 
(ii) Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Spółk� do publicznej 
wiadomo�ci w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób,  
w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Z uwagi na brak wskazania w tre�ci Prospektu Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym, którzy składaj� 
zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o Cenie 
Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych 
w ramach Oferty i informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych 
poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługuje uprawnienie do uchylenia si� od skutków 
prawnych zło�onego zapisu poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z punktów 
obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został zło�ony zapis,  
a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego 
zło�ył zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci 
takiej informacji. Nale�y jednak zauwa�y�, �e zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje 
si�, aby rozpocz�cie przyjmowania zapisów nast�piło przed przekazaniem do publicznej 
wiadomo�ci informacji o Cenie Akcji Oferowanych. Dlatego te� nie przewiduje si�, aby  
w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia si� od skutków 
prawnych zło�onego zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Ostateczna liczba Akcji Oferowanych 

Najpó�niej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do 
Nowych Akcji) oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) 
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami podejm� decyzj� o ostatecznej liczbie Akcji 
Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji oferowanych 
przez Spółk� w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego w Ofercie. Ponadto Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy  
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustal� ostateczn� liczb� Akcji Oferowanych 
oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Intencj� Spółki i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy i Spółka mog� zrezygnowa� z przeprowadzenia Oferty. Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mo�e podj�� decyzj�  
o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez siebie, jak równie� mo�e 
podj�� decyzj� o odst�pieniu od Oferty w odniesieniu do oferowanych przez siebie Akcji 
Sprzedawanych, najpó�niej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych. 

Ostateczna liczba Nowych Akcji zostanie ustalona: (i) przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia 
dla Zarz�du wynikaj�cego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez 
Zarz�d z upowa�nienia, o którym mowa w punkcie (i) powy�ej, b�dzie wynosiła 1.468.210 
Nowych Akcji. Na Dat� Prospektu Zarz�d nie podj�ł decyzji odno�nie do ewentualnego 
skorzystania z powy�szego upowa�nienia, w zwi�zku z czym na Dat� Prospektu ostateczna 
liczba Nowych Akcji nie jest ustalona. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym 
o ostatecznej liczbie Nowych Akcji oferowanych w Ofercie oraz o ostatecznej liczbie Akcji 
Sprzedawanych oferowanych w Ofercie oraz informacja o ostatecznej liczbie Akcji 
Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostan� podane do 
publicznej wiadomo�ci wraz z informacj� o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym 
w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Z uwagi na brak wskazania w tre�ci Prospektu Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji 
Oferowanych oferowanych w Ofercie, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym, którzy składaj� zapisy na Akcje 
Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o Cenie Akcji Oferowanych  
w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty  
i informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom 
inwestorów, przysługuje uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu 
poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka 
Konsorcjum Detalicznego, u którego został zło�ony zapis, a w przypadku Inwestora 
Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył zapis, w terminie dwóch 
dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji. Nale�y jednak 
zauwa�y�, �e zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje si�, aby rozpocz�cie przyjmowania 
zapisów nast�piło przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o ostatecznej liczbie 
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Dlatego te� nie przewiduje si�, aby w przypadku Oferty 
inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na 
podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Umowa o Plasowanie Akcji 

Intencj� Spółki jest zawarcie nie pó�niej ni� do dnia publikacji Prospektu umowy o plasowanie 
Akcji Oferowanych w�ród Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Plasowanie Akcji”) 
z Globalnymi Koordynatorami. Umowa o Plasowanie Akcji nie b�dzie zawierała zobowi�zania 
Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na zasadzie subemisji ani jakiejkolwiek innej 
zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. Zgodnie z Umow� o Plasowanie Akcji, 
Globalni Koordynatorzy zobowi��� si�, z zastrze�eniem ziszczenia si� okre�lonych warunków 
(w szczególno�ci podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do doło�enia 
nale�ytej staranno�ci w celu uplasowania Akcji Oferowanych w�ród Inwestorów 
Instytucjonalnych. W Umowie o Plasowanie Akcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
zobowi��e si� do spowodowania obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów Zast�pczych 
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lub obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wył�cznie za 
Akcje Oferowane, które nie zostan� nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych 
pozyskanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w procesie budowania ksi�gi popytu 
lub które nie zostan� nabyte i opłacone przez Inwestorów Zast�pczych.  

Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powy�ej b�dzie 
ograniczone do kwoty nie wi�kszej ni� 50% całkowitej warto�ci zapisów na Akcje Oferowane, 
na które zapisy zło�� Inwestorzy Instytucjonalni i b�dzie dodatkowo ograniczone wył�cznie do 
liczby Akcji Oferowanych, które zostan� wst�pnie przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym 
zgodnie z rekomendacj� Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostan� przez tych 
Inwestorów Instytucjonalnych obj�te lub nabyte i opłacone. 

Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikaj�ce z Umowy o Plasowanie 
Akcji nie b�dzie obejmowa� zapewniania obj�cia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane 
przez Inwestorów Indywidualnych. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie zawiera� postanowienia zwyczajowo przyj�te w ofertach 
podobnych do Oferty, w tym o�wiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego oraz ich okre�lone zobowi�zania zwi�zane z Ofert�. 

Je�eli dowolny warunek Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nast�pi 
zwolnienie z obowi�zku jego spełnienia, zobowi�zanie Globalnych Koordynatorów do 
plasowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty wygasa. Globalni Koordynatorzy b�d� tak�e 
uprawnieni do rozwi�zania Umowy o Plasowanie Akcji w okre�lonych w niej przypadkach, 
w szczególno�ci w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnie� lub o�wiadcze� Spółki lub 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego oka�e si� niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub 
prawnym czy te� gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni si� w sposób istotny, negatywnie 
wpływaj�c na Ofert�. 

Zgodnie z Umow� o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy 
zobowi��� si� do zwolnienia Globalnych Koordynatorów oraz innych okre�lonych osób  
z odpowiedzialno�ci i obowi�zku �wiadczenia z tytułu okre�lonych roszcze�, zobowi�za� lub 
kosztów, które mog� zosta� dochodzone lub które zostan� poniesione przez Globalnych 
Koordynatorów lub inne okre�lone osoby w zwi�zku z Umow� o Plasowanie Akcji (tzw. 
klauzula indemnifikacyjna). 

W przypadku zmian dotycz�cych wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów w zakresie 
wymaganym obowi�zuj�cymi przepisami prawa informacje na ten temat zostan� przekazane do 
publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie zawiera� zwyczajowe zobowi�zania Globalnych 
Koordynatorów dotycz�ce przestrzegania ogranicze� w zakresie oferowania Akcji Oferowanych. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie stanowi�, �e Spółka b�dzie podlega� ograniczeniom 
w zakresie emisji i zbywania Akcji.  

W zakresie, w jakim b�d� tego wymaga� przepisy prawa, informacja o zawarciu Umowy 
o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie komunikatu 
aktualizuj�cego, w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt. Je�eli Spółka dojdzie do 
wniosku, �e zmiana warunków Umowy o Plasowanie Akcji lub daty jej zawarcia mo�e mie� 
istotny wpływ na ocen� Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do 
publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w jaki został udost�pniony 
Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy 
o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu 
w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. 

Działania stabilizacyjne 

Na Dat� Prospektu nie przewiduje si� podejmowania działa� stabilizacyjnych w rozumieniu 
Rozporz�dzenia o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje si� mo�liwo�ci dokonania 
nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe. 
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E.4 Podmioty 
zaanga�owane 
w Ofert� 

Opis interesów, wł�cznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub 
oferty 

Wynagrodzenie Współmened�erów Oferty jest �ci�le powi�zane z wpływami uzyskanymi ze 
sprzeda�y Akcji Oferowanych. 

Wynagrodzenie doradców prawnych Współmened�erów Oferty nie jest powi�zane z wielko�ci� 
�rodków uzyskanych z Oferty. 

Ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych (tak�e jako cz��� 
organizacji mi�dzynarodowych lub o zasi�gu globalnym, �wiadcz�cych usługi finansowe) jest 
lub mo�e by� zaanga�owany w działalno�� w zakresie bankowo�ci inwestycyjnej, bankowo�ci 
korporacyjnej, papierów warto�ciowych, zarz�dzania inwestycjami oraz indywidualnego 
zarz�dzania maj�tkiem. W zakresie działalno�ci dotycz�cej papierów warto�ciowych ka�dy 
z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych zajmuj� si� lub mog� si� 
zajmowa� subemisj� papierów warto�ciowych, obrotem papierami warto�ciowymi (na rachunek 
własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem na giełdach 
towarowych i instrumentami pochodnymi (na rachunek własny lub klientów), a tak�e 
�wiadczeniem usług maklerskich, usług bankowo�ci inwestycyjnej, sporz�dzaniem analiz, usług 
finansowania i doradztwa finansowego oraz w zakresie bankowo�ci korporacyjnej, udzielania 
kredytów lub �wiadczenia innych usług bankowych przez nich lub ich podmioty powi�zane.  
W zakresie dozwolonym przez obowi�zuj�ce przepisy prawa i zasady dotycz�ce konfliktu 
interesów odno�nie do prowadzenia działalno�ci maklerskiej i w ramach bankowo�ci 
inwestycyjnej oraz bankowo�ci korporacyjnej (a) w normalnym toku działalno�ci zwi�zanej  
z dokonywaniem obrotu instrumentami finansowymi, �wiadczeniem usług maklerskich lub 
usług finansowania ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych mo�e  
w dowolnym czasie posiada� inwestycje długo- lub krótkoterminowe, zapewnia� finansowanie 
inwestycji oraz mo�e – na rachunek własny lub swoich klientów – anga�owa� si� w obrót lub  
w inny sposób strukturyzowa� lub przeprowadza� transakcje dotycz�ce dłu�nych lub 
udziałowych papierów warto�ciowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu 
uczestnicz�cego w Ofercie lub transakcje dotycz�ce jakiejkolwiek waluty albo towaru 
zwi�zanych z Ofert�, lub transakcje dotycz�ce dowolnych powi�zanych instrumentów 
pochodnych; (b) ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych, ich 
dyrektorzy, członkowie organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, członkowie kadry 
kierowniczej i pracownicy mog� w dowolnym czasie inwestowa� na własny rachunek lub 
zarz�dza� funduszami inwestuj�cymi na własny rachunek w dłu�ne lub udziałowe papiery 
warto�ciowe emitowane przez dowolny podmiot uczestnicz�cy w Ofercie, w jakiekolwiek 
waluty lub towary zwi�zane z Ofert� lub w jakiekolwiek powi�zane instrumenty pochodne; (c) 
ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych mo�e w dowolnym czasie 
dokonywa� w zwykłym toku czynno�ci maklerskich na rzecz jakiegokolwiek podmiotu 
uczestnicz�cego w Ofercie; (d) ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów 
powi�zanych w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa mo�e w zakresie bankowo�ci 
korporacyjnej udziela� kredytów lub �wiadczy� inne usługi bankowe. 

E.5 Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy; 
ograniczenie 
zbywalno�ci 

Imi� i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferuj�cego papier warto�ciowy do 
sprzeda�y. Umowy zakazu sprzeda�y akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; 
oraz wskazanie okresu obj�tego zakazem sprzeda�y. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy 

Akcje Oferowane s� oferowane do sprzeda�y przez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny 
Zamkni�ty z siedzib� w Warszawie, b�d�cego wi�kszo�ciowym akcjonariuszem Spółki. 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy 

W Umowie o Plasowanie Akcji Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��e si� wobec Globalnych 
Koordynatorów, �e w okresie od dnia zawarcia tej umowy do upływu okresu, który zostanie 
uzgodniony w Umowie o Plasowanie Akcji od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW 
(lub innej pó�niejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji) ani 
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Akcjonariusz Sprzedaj�cy, �adna spółka zale�na i spółka powi�zana z Akcjonariuszem 
Sprzedaj�cym, nad któr� Akcjonariusz Sprzedaj�cy sprawuje kontrol� wynikaj�c� z prawa do 
powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarz�dzanie, lub z posiadania 
wi�kszo�ci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 
wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działaj�ca w jego imieniu nie b�dzie bez 
pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, z zastrze�eniem standardowych wyj�tków 
okre�lonych w Umowie o Plasowanie Akcji, oferowa�, sprzedawa�, obci��a� ani w inny sposób 
rozporz�dza�, ani publicznie ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani zbycia lub zamiaru podj�cia 
takich działa� lub podejmowa� działa� zmierzaj�cych do lub mog�cych skutkowa� emisj�, 
ofert�, sprzeda�� lub zbyciem Akcji lub papierów warto�ciowych wymiennych lub zamiennych 
na Akcje lub umo�liwiaj�cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi�zanych z takimi 
papierami warto�ciowymi, innych praw umo�liwiaj�cych nabycie Akcji, ani innych papierów 
warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest ustalana bezpo�rednio lub 
po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów warto�ciowych stanowi�cych ich 
instrument bazowy, wł�cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��e si�, �e w tym samym okresie bez zgody 
Globalnych Koordynatorów nie zawrze �adnej innej transakcji, która mo�e skutkowa� emisj�, 
ofert�, sprzeda�� lub zbyciem papierów warto�ciowych Spółki podobnych do papierów 
warto�ciowych oferowanych w Ofercie. 

Spółka 

W Umowie o Plasowanie Akcji Spółka zobowi��e si� wobec Globalnych Koordynatorów, �e 
w okresie od dnia zawarcia tej umowy do upływu okresu, który zostanie uzgodniony w Umowie 
o Plasowanie Akcji od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (lub innej pó�niejszej 
daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka ani �adna spółka zale�na, 
ani �adna spółka powi�zana ze Spółk�, nad któr� Spółka sprawuje kontrol� wynikaj�c� z prawa 
do powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarz�dzanie, lub z posiadania 
wi�kszo�ci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu 
wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działaj�ca w ich imieniu nie b�d�, bez 
pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, dokonywa� emisji, oferowa�, sprzedawa�, 
obci��a� ani w inny sposób rozporz�dza�, ani publicznie ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani 
zbycia lub zamiaru podj�cia takich działa� lub podejmowa� działa� zmierzaj�cych do lub 
mog�cych skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub zbyciem Akcji lub papierów warto�ciowych 
wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umo�liwiaj�cych ich uzyskanie w drodze realizacji 
praw zwi�zanych z takimi papierami warto�ciowymi, innych praw umo�liwiaj�cych nabycie 
Akcji, ani innych papierów warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest 
ustalana bezpo�rednio lub po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów 
warto�ciowych stanowi�cych ich instrument bazowy, wł�cznie ze swapami na akcje, 
kontraktami terminowymi i opcjami. 

Spółka zobowi��e si� równie� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w okresie od dnia 
zawarcia Umowy o Plasowanie Akcji do upływu okresu, który zostanie uzgodniony w Umowie 
o Plasowanie Akcji od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (lub innej pó�niejszej 
daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka nie b�dzie (oraz 
spowoduje, �e jej spółki zale�ne lub spółki powi�zane ze Spółk�, nad którymi Spółka sprawuje 
kontrol�, wynikaj�c� z prawa do powoływania członków organów takich spółek lub umowy 
o zarz�dzanie lub z posiadania wi�kszo�ci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takich spółek nie b�d�), bez pisemnej zgody 
Globalnych Koordynatorów, nabywa� lub publicznie ogłasza� zamiaru nabycia Akcji ani 
obni�a� lub publicznie ogłasza� zamiaru obni�enia swojego kapitału zakładowego. 

Ponadto Spółka zobowi��e si� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w tym samym okresie bez 
ich zgody nie zawrze �adnej innej transakcji, która mo�e skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� 
lub zbyciem papierów warto�ciowych Spółki podobnych do papierów warto�ciowych 
oferowanych w Ofercie. 
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E.6 Rozwodnienie Wielko�� i warto�� procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofert�. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy nale�y 
poda� wielko�� i warto�� procentow� natychmiastowego rozwodnienia, je�li nie dokonaj� 
oni subskrypcji na now� ofert� 

W tabeli poni�ej przedstawiono struktur� akcjonariatu Spółki na Dat� Prospektu oraz 
spodziewan� struktur� akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy ostatecznie zaoferuje i dokona sprzeda�y wszystkich Akcji 
Sprzedawanych, a Spółka ostatecznie zaoferuje wszystkie Nowe Akcje i zostan� obj�te 
wszystkie Nowe Akcje: 

 

Stan na Dat� 
Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 

Liczba 
Akcji 

% głosów 
na WZ 

Liczba 
Akcji* 

% głosów 
na WZ* 

Liczba 
Akcji** 

% głosów 
na WZ** 

Liczba 
Akcji*** 

% głosów 
na WZ*** 

Rainbow 
Fund 2 ...........27.873.051 99,917 23.468.418 79,922 27.873.051 94,922 23.468.418 84,128 

Stelmet  
sp. z o.o. ........ 22.954 0,083 22.954 0,078 22.954 0,078 22.954 0,083 

Pozostali ........ - - 5.872.843 20 1.468.210 5 4.404.633 15,789 

Razem ...........27.896.005 100,0 29.364.215 100,0 29.364.215 100,0 27.896.005 100,0 

�ródło: Spółka. 

___________________________  
* Przy zało�eniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzeda�y 
w Ofercie wszystkich Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz zaoferowaniu i obj�ciu wszystkich 
Nowych Akcji przez inwestorów.  
** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Nowych Akcji. 

*** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Akcji Sprzedawanych. 

E.7 Szacunkowe 
koszty pobierane 
od inwestora 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferuj�cego 

Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy nie b�d� pobiera� �adnych opłat od podmiotów 
składaj�cych zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacona przez inwestora przy składaniu 
zapisu mo�e zosta� jednak powi�kszona o ewentualn� prowizj� firmy inwestycyjnej 
przyjmuj�cej zapis, zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej. 
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CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podj�ciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizowa� 
czynniki ryzyka przedstawione poni�ej oraz inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Wyst�pienie 
jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w poł�czeniu z innymi okoliczno�ciami mo�e mie� 
istotny, niekorzystny wpływ w szczególno�ci na działalno�� Grupy, jej przepływy pieni��ne, sytuacj� finansow�, wyniki 
finansowe, perspektywy lub cen� rynkow� Akcji. 

Nie mo�na wykluczy�, �e z upływem czasu ryzyka okre�lone poni�ej nie b�d� stanowi� kompletnej ani wyczerpuj�cej listy 
i w zwi�zku z tym na Dat� Prospektu nie mog� by� traktowane jako jedyne ryzyka, na które Grupa jest nara�ona. 
Kolejno��, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poni�ej, nie odzwierciedla prawdopodobie�stwa ich wyst�pienia ani ich 
nat��enia lub znaczenia. Grupa mo�e by� nara�ona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie s� obecnie znane 
Spółce. Wyst�pienie zdarze� opisanych jako ryzyka mo�e spowodowa� spadek ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego 
inwestorzy mog� ponie�� strat� równ� cało�ci lub cz��ci ich inwestycji. 

Ryzyka zwi�zane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotycz�ce sektora, w którym Grupa prowadzi 
działalno�� 

Ryzyko wynikaj�ce z sytuacji makroekonomicznej oraz politycznej 

Grupa prowadzi działalno�� gospodarcz� w Polsce oraz za granic�, w szczególno�ci na rynkach brytyjskim, francuskim 
oraz niemieckim. Działalno�� produkcyjna Grupy jest prowadzona w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. W okresie  
9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesi�cy zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. przychody ze 
sprzeda�y od klientów zagranicznych stanowiły, odpowiednio, 88,7% oraz 88,9% przychodów Grupy ze sprzeda�y 
ogółem, a przychody ze sprzeda�y od klientów krajowych stanowiły, odpowiednio, 11,3% oraz 11,1% przychodów 
Grupy ze sprzeda�y ogółem1 (zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy – Klienci oraz sprzeda�”). 

W zwi�zku z powy�szym na działalno�� Grupy maj� wpływ czynniki makroekonomiczne dotycz�ce rynku polskiego, jak 
równie� jej rynków eksportowych, które z kolei podlegaj� zmianom sytuacji ekonomicznej w Europie i na �wiecie. 
Zmiany czynników makroekonomicznych na rynku polskim, a tak�e na rynkach eksportowych Grupy, w tym m.in. 
dynamika wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wysoko�� wynagrodze�, dynamika produkcji przemysłowej, poziom 
wydatków konsumpcyjnych, poziom wydatków inwestycyjnych oraz kursy wymiany walut, wpływaj� w szczególno�ci 
na sytuacj� w bran�y, w której działa Grupa, w tym na warto�� potencjalnych zamówie� dla Grupy. Ponadto sytuacja 
ekonomiczna w Polsce lub na wskazanych powy�ej rynkach zagranicznych mo�e by� w przyszło�ci mniej korzystna ni� 
w ubiegłych latach. 

Pogorszenie si� ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie mo�e mie� niekorzystny wpływ na działalno�� 
Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy. Mo�e ono spowodowa� m.in. spadek popytu na produkty Grupy, 
trudno�ci w dost�pie do finansowania zewn�trznego, trudno�ci po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów,  
z którymi Grupa współpracuje, co z kolei mo�e si� przeło�y� na trudno�ci lub niemo�no�� wykonywania przez nich 
zobowi�za� wobec Grupy i przez to wywiera� negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki 
lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Dodatkowo, ze wzgl�du na to, �e Grupa osi�ga znaczn� cz��� przychodów ze sprzeda�y realizowanej do klientów 
zagranicznych, w szczególno�ci Pa�stw Członkowskich, istotny wpływ na jej działalno�� mog� mie� czynniki zwi�zane 
z polityk� prowadzon� przez UE, takie jak: mo�liwe opuszczenie UE przez Wielk� Brytani� lub kryzys imigracyjny  
i zwi�zane z nim mo�liwe przywrócenie kontroli granicznej pomi�dzy Pa�stwami Członkowskimi. Maj�c na uwadze, �e 
rynek brytyjski nale�y do najistotniejszych rynków, na których działa Grupa, powy�sze okoliczno�ci mog� spowodowa� 
trudno�ci w funkcjonowaniu Grupy na rynku brytyjskim m.in. poprzez: potencjalne osłabienie kursu GBP, nało�enie 
dodatkowych opłat na produkty spoza Wielkiej Brytanii oraz utrudnienia i mo�liwy istotny wzrost kosztów transportu 
produktów Grupy w transporcie realizowanym do Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji wywiera� negatywny wpływ na 
działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

 
                                                           
1 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 
wskazane wy�ej przychody ze sprzeda�y od klientów zagranicznych stanowiły, odpowiednio, 88,7% oraz 85,7% przychodów Grupy ze sprzeda�y 
ogółem, a przychody ze sprzeda�y od klientów krajowych stanowiły, odpowiednio, 11,3% oraz 14,3% przychodów Grupy ze sprzeda�y ogółem. 
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Ryzyko zwi�zane ze spodziewanym wyst�pieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 

W dniu 23 czerwca 2016 r. w ramach referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii wi�kszo�� Brytyjczyków, którzy 
wzi�li udział w referendum, opowiedziała si� za wyst�pieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W zwi�zku z takim 
wynikiem referendum oczekuje si�, �e Wielka Brytania dokona notyfikacji wyst�pienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 
50 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z deklaracjami obecnego rz�du Wielkiej Brytanii notyfikacja nie b�dzie dokonana 
wcze�niej ni� obj�cie urz�du przez nowego premiera, co, zgodnie z oczekiwaniami, nast�pi do pa�dziernika 2016 r. Traktat 
o Unii Europejskiej przewiduje dwuletni okres na wynegocjowanie warunków wyst�pienia Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. Okres ten mo�e zosta� przedłu�ony na mocy umowy z pa�stwami członkowskimi Unii Europejskiej, które 
pozostaj� w Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Wielka Brytania przestanie by� członkiem Unii 
Europejskiej z upływem okresów przewidzianych na negocjacje warunków wyj�cia z Unii Europejskiej.  

Konsekwencj� wyst�pienia pa�stwa członkowskiego z Unii Europejskiej jest zaprzestanie obowi�zywania  
w wyst�puj�cym pa�stwie członkowskim wszystkich traktatów konstytuuj�cych Uni� Europejsk�, które ustanawiaj� 
m.in. swobody przepływu kapitału, towarów i usług pomi�dzy pa�stwami członkowskimi.  

Na Dat� Prospektu nie mo�na przewidzie� konsekwencji wyst�pienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym 
wpływu takiego wyst�pienia na gospodarki poszczególnych pa�stw oraz sytuacj� polityczn� na �wiecie. Nie mo�na 
równie� przewidzie� wpływu wyst�pienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na sytuacj� ekonomiczn� podmiotów 
gospodarczych w jakikolwiek sposób powi�zanych z rynkiem brytyjskim. 

W konsekwencji decyzji podj�tej w referendum w Wielkiej Brytanii istnieje ryzyko obni�ania si� kursu funta 
brytyjskiego wobec innych walut oraz długotrwałej destabilizacji rynków finansowych w Unii Europejskiej i na �wiecie.  

W dniu 27 czerwca 2016 r. dwie z trzech najwi�kszych �wiatowych agencji ratingowych, w reakcji na wyniki referendum  
w sprawie wyst�pienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, obni�yły swoje oceny wiarygodno�ci kredytowej Wielkiej 
Brytanii. Agencja Standard & Poor’s obni�yła rating Wielkiej Brytanii z poziomu AAA o dwa stopnie do poziomu AA,  
a agencja Fitch obni�yła rating Wielkiej Brytanii z poziomu AA+ do AA. Uzasadniaj�c obni�enie oceny wiarygodno�ci 
kredytowej Wielkiej Brytanii, obie agencje wskazały na mo�liwe negatywne konsekwencje ekonomiczne dla Wielkiej 
Brytanii w przypadku jej wyst�pienia z Unii Europejskiej.  

Wyst�pienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mo�e mie� tak�e istotny wpływ na dalsze procesy integracyjne w ramach 
Unii Europejskiej. Jednak kierunek zmian w procesach integracyjnych jest niemo�liwy do przewidzenia. Nie mo�na 
wykluczy� zarówno przyspieszenia procesów integracyjnych w celu wzmocnienia Unii Europejskiej, a tak�e wyhamowania 
lub nawet cofni�cia integracji w niektórych obszarach politycznych lub gospodarczych. Nie mo�na tak�e wykluczy�, �e  
w przyszło�ci kolejne pa�stwa członkowskie Unii Europejskiej b�d� decydowa� si� na wyst�pienie ze Wspólnoty.  

Zniesienie swobody przepływu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii mo�e mie� negatywne konsekwencje dla realizacji 
podstawowych zało�e� strategicznych rozwoju Grupy. Przede wszystkim ewentualne wprowadzenie ceł lub innych 
barier dla dostaw towarów z Polski do Wielkiej Brytanii mo�e spowodowa� niezrealizowanie przez Grup� celu 
zwi�zanego z rozpocz�ciem produkcji przez nowy zakład produkcyjny w Grudzi�dzu, z którego znaczna cz��� produkcji 
ma by� przeznaczona na rynek brytyjski, czy negatywnie wpłyn�� na planowane przeprowadzenie reorganizacji 
działalno�ci operacyjnej Grupy w Wielkiej Brytanii. Ewentualne cła na import towarów do Wielkiej Brytanii mog� 
zmniejszy� zakładane przychody Grupy ze sprzeda�y produktów do Wielkiej Brytanii. Podobnie utrzymuj�ce si� 
osłabienie brytyjskiej waluty spowoduje obni�enie spodziewanych przychodów grupy z planowanego eksportu 
produktów do Wielkiej Brytanii. 

Rozpocz�ty proces wyst�powania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz ewentualne zwi�zane z tym procesem dalsze 
zmiany polityczne w ramach Unii Europejskiej, a tak�e gospodarcze i polityczne konsekwencje takich zmian mog� mie� 
istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko wzrostu ceny surowca drzewnego 

W Polsce producenci wyrobów drewnianych pozyskuj� drewno z dwóch podstawowych �ródeł: (i) od Lasów 
Pa�stwowych, działaj�cych poprzez odpowiednie nadle�nictwa; oraz w ograniczonym zakresie (ii) od krajowych  
i zagranicznych podmiotów prywatnych. Głównym dostawc� surowca drzewnego dla Grupy s� Lasy Pa�stwowe, które 
odpowiadały za 100% warto�ci ogólnej dostaw w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. oraz w okresie 
9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 i ze wzgl�du na �redni� roczn� poda� surowca drzewnego (ok. 97% rocznej 
poda�y w Polsce) zajmuj� pozycj� monopolisty w zakresie dostaw tego surowca. W okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 
2015/2016 oraz w okresie 12 miesi�cy zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r., 30 wrze�nia 2014 r. i 30 wrze�nia 2013 r. 



STELMET S.A. 

 

32 
 

koszty pozyskania surowca drzewnego stanowiły, odpowiednio, 104,7 mln PLN, 159,3 mln PLN, 138,6 mln PLN oraz 
103,0 mln PLN, co odpowiadało 36,0%, 41,2%, 51,7% oraz 41,5% ogólnych kosztów własnych sprzeda�y Grupy2. 

Sprzeda� surowca drzewnego za po�rednictwem Lasów Pa�stwowych jest realizowana na zasadach okre�lonych  
w zarz�dzeniach wydawanych przez Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych m.in. poprzez internetowe przetargi 
ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym oraz aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. W roku obrotowym 2014/2015 
w wy�ej wskazanych trybach Grupa nabyła odpowiednio 354,6 tys. m3 oraz 312,0 tys. m3 surowca drzewnego, co 
stanowiło 53,2% oraz 46,8% ogólnej ilo�ci surowca nabytego przez Grup� w roku obrotowym 2014/2015. 

W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015 nast�pił 
wzrost cen, co cz��ciowo wpłyn�ło na spadek rentowno�ci Grupy. W wyniku wzrostu realizowanej przez Grup� produkcji 
architektury ogrodowej (a w konsekwencji wielko�ci zakupionego surowca drzewnego) w roku obrotowym 2014/2015  
w strukturze zakupów wzrósł udział drewna nabywanego na otwartych aukcjach, co wpłyn�ło negatywnie na �redni� cen� 
zakupu. Wi�kszy wolumen zakupionego drewna umo�liwia jednak Grupie w kolejnym okresie (roku obrotowym 
2015/2016) zakup wi�kszej ilo�ci drewna poprzez Portal Le�no-Drzewny, gdzie ceny kształtuj� si� poni�ej cen 
uzyskiwanych na otwartych aukcjach. Szczegółowy opis procesu nabywania surowca przez Grup� został przedstawiony  
w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców – Surowiec drzewny”. 

Nie mo�na wykluczy�, �e m.in. ze wzgl�du na istotnie ni�sz� cen� surowca nabywanego w ramach przetargów 
ograniczonych w Portalu Le�no-Drzewnym wzgl�dem cen płaconych za surowiec nabywany w ramach aukcji otwartych, 
w przyszło�ci Lasy Pa�stwowe zmieni� polityk� cenow� dotycz�c� sprzeda�y drewna i podnios� cen� drewna 
oferowanego w ramach przetargów ograniczonych w Portalu Le�no-Drzewnym lub zmieni� polityk� cenow� w zakresie 
sprzeda�y drewna prowadzonej przez ka�dy z dost�pnych kanałów sprzeda�y, co spowoduje wzrost kosztów produkcji 
produktów oferowanych przez Grup�. Grupa nie mo�e zapewni�, �e b�dzie w stanie przenie�� takie zwi�kszone koszty 
na swoich klientów dzi�ki podwy�szeniu cen oferowanych produktów.  

Ponadto od 1 lipca 2016 r. weszła w �ycie nowelizacja przepisów Ustawy o OZE, której przepisy spowoduj� zwi�kszenie 
mo�liwo�ci wykorzystania surowca drzewnego w procesie pozyskiwania energii pochodz�cej z odnawialnych �ródeł 
energii w ramach tzw. współspalania biomasy z w�glem. W zwi�zku z powy�szym istnieje ryzyko, �e podmioty 
działaj�ce w sektorze energetycznym stan� si� istotnie zainteresowane pozyskaniem surowca drzewnego na potrzeby 
wytwarzania energii odnawialnej, zwi�kszaj�c tym samym popyt na surowiec drzewny, co w konsekwencji mo�e 
doprowadzi� do wzrostu cen tego surowca. 

Wskazane okoliczno�ci mog� doprowadzi� do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjno�ci produktów Grupy, 
spadku poziomu sprzeda�y, a w konsekwencji mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� 
finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko wzrostu innych kosztów operacyjnych 

Poza kosztami pozyskania surowca drzewnego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym na wyniki operacyjne  
i finansowe Grupy maj� wpływ inne istotne koszty, z których najistotniejsz� pozycj� stanowi� koszty wynagrodze� (b�d�ce 
cz��ci� kosztów wytworzenia produktów), a tak�e koszty sprzeda�y obejmuj�ce głównie koszty transportu spedycyjnego 
wyrobów gotowych do klientów. W okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. koszty transportu spedycyjnego stanowiły 76,6% oraz 74,4% kosztów sprzeda�y. 
Natomiast koszty �wiadcze� pracowniczych stanowiły odpowiednio 21,1% oraz 20,3% kosztów według rodzaju3. 

Inne koszty operacyjne Grupy w znacznym zakresie zale�� od czynników pozostaj�cych poza jej kontrol�. 
Do czynników, które mog� spowodowa� wzrost kosztów operacyjnych Grupy, nale�� w szczególno�ci: inflacja, zmiany 
w systemie podatkowym (w tym wzrost podatków), wzrost zobowi�za� publicznoprawnych innych ni� podatki, wzrost 
cen ropy naftowej, zmiany w polityce rz�dowej, przepisach prawa lub w innych regulacjach. 

Koszty pracy w Polsce były i nadal s� znacz�co ni�sze ni� koszty pracy podobnie wyszkolonych pracowników  
w bardziej rozwini�tych gospodarczo krajach UE, w tym w szczególno�ci na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim, 
na których prowadz� działalno�� główni konkurenci Grupy. Dawało to i nadal daje producentom działaj�cym w Polsce 

 
                                                           
2 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 
wskazane wy�ej koszty stanowiły, odpowiednio, 104,7 oraz 195,0 mln PLN, co odpowiadało 36,0% oraz 44,0% ogólnych kosztów wytworzenia 
produktów Grupy. 
3 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 
wskazane wy�ej koszty transportu spedycyjnego stanowiły, odpowiednio, 76,6% oraz 76,5% kosztów sprzeda�y oraz koszty �wiadcze� pracowniczych 
stanowiły, odpowiednio, 21,1% oraz 20,1% kosztów według rodzaju. 
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znacz�c� przewag� konkurencyjn� w tym zakresie. Jednak w ostatnich latach koszty pracy w Polsce systematycznie rosn�: 
�rednie miesi�czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi�biorstw (bez wypłat z nagród) wzrosło z 3.722,28 PLN w 2012 
r. do 3.835,05 PLN w 2013 r., do 3.978,71 PLN w 2014 r. oraz do 4.120,15 PLN w 2015 r. (według danych GUS). Grupa, 
aby pozosta� konkurencyjnym pracodawc�, mo�e by� zmuszona do podwy�szania wynagrodzenia swoim pracownikom. 
Nie mo�na zapewni�, �e Grupa zdoła uzyska� współmierny wzrost efektywno�ci i wydajno�ci swoich pracowników lub 
przenie�� dodatkowe koszty na klientów poprzez podwy�szenie cen swoich produktów. 

Koszty transportu spedycyjnego w Polsce, a tak�e koszty transportu poza granicami Polski, który jest realizowany przez 
polskie firmy spedycyjne, s� ni�sze ni� koszty transportu spedycyjnego w niektórych bardziej rozwini�tych gospodarczo 
krajach UE, w tym na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim, na których prowadz� działalno�� główni konkurenci 
Grupy. Jednak�e Grupa nie mo�e wykluczy� wzrostu kosztów transportu spedycyjnego wynikaj�cego, mi�dzy innymi: 
(i) ze wzrostu cen ropy naftowej; (ii) zmian przepisów dotycz�cych regulacji czasu pracy kierowców czy (iii) zmiany 
zasad wynagradzania kierowców, jak chocia�by wej�cie w Niemczech w �ycie ustawy o płacy minimalnej (niem. MiLoG 
Mindeslohngesetz) wprowadzaj�cej dla pracowników �wiadcz�cych prac� na terenie Niemiec płac� minimaln� na 
poziomie 8,5 EUR brutto za godzin� na całym obszarze Niemiec. 

Grupa nie mo�e zapewni�, �e b�dzie w stanie przenie�� wzrost innych kosztów operacyjnych na odbiorców swoich 
produktów w celu zrekompensowania jego wpływu na wyniki działalno�ci Grupy poprzez wzrost przychodów Grupy. Mo�e 
to mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko spadku cen oraz popytu na produkt uboczny lub spadku popytu na pellet 

Grupa zagospodarowuje cało�� produktu ubocznego powstaj�cego podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej 
poprzez: (i) jego sprzeda� (głównie do zakładów zajmuj�cych si� produkcj� płyt wiórowych lub innym podmiotom), oraz 
(ii) wykorzystanie do własnej produkcji pelletu b�d�cego ekologicznym paliwem produkowanym z biomasy, który jest 
u�ywany m.in. do ogrzewania domów, innych pomieszcze�, obiektów u�ywanych w działalno�ci gospodarczej, a tak�e 
do wytwarzania energii cieplnej w procesach przemysłowych. Przychody uzyskane ze sprzeda�y pelletu oraz produktu 
ubocznego wynosiły, odpowiednio, 41,2 mln PLN oraz 18,0 mln PLN oraz stanowiły 9,0% oraz 4,0% przychodów 
Grupy w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r., a tak�e 48,5 mln PLN oraz 35,9 mln PLN, co stanowiło 
8,8% oraz 6,5% przychodów Grupy w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r.4 

Cena rynkowa oraz popyt na produkt uboczny jest pochodn� przede wszystkim koniunktury rynku oraz sytuacji na rynku 
producentów płyt wiórowych i paneli podłogowych, rynku produktów celulozowych oraz rynków wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła, ze wzgl�du na to, �e podmioty działaj�ce na tych rynkach s� wiod�cymi odbiorcami produktów 
ubocznych przemysłu drzewnego. Podmioty działaj�ce w bran�y energetycznej nabywaj� produkt uboczny w celu 
wykorzystania go w procesie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii w ramach tzw. 
współspalania biomasy z w�glem. Wpływ na cen� produktu ubocznego mo�e mie� mi�dzy innymi nowelizacja 
przepisów Ustawy o OZE. Konsekwencj� nowelizacji Ustawy o OZE jest ryzyko, �e dotychczasowi odbiorcy zamiast 
produktu ubocznego zaczn� nabywa� du�e ilo�ci surowca drzewnego, które nast�pnie wykorzystaj� w procesie 
wytwarzania energii, a w konsekwencji ich zapotrzebowanie na produkt uboczny spadnie. Grupa nie mo�e zapewni�, �e 
w razie spadku cen produktów ubocznych b�dzie mogła efektywnie przeciwdziała� negatywnemu wpływowi tego 
czynnika na wyniki działalno�ci Grupy oraz w pełni zagospodarowa� powstaj�cy w procesie produkcyjnym produkt 
uboczny. Okoliczno�ci te w znacznym zakresie zale�� od czynników pozostaj�cych poza kontrol� Grupy. 

Istnieje wiele przyczyn ewentualnego spadku popytu na pellet, które s� poza kontrol� Grupy, takich jak m.in. zmiana 
preferencji klientów oraz czynniki pogodowe polegaj�ce na skróceniu okresu zimowego lub braku odpowiednio niskich 
temperatur, co skutkuje skróceniem okresu grzewczego, w trakcie którego wykorzystywany jest pellet czy zmiany na 
rynkach wytwarzania energii elektrycznej lub energii cieplnej, gdzie podmioty działaj�ce na tych rynkach (głównie 
elektrownie i elektrociepłownie) zu�ywaj� du�e ilo�ci pelletu. 

Grupa nie mo�e zapewni�, �e w razie wyst�pienia okoliczno�ci, o których mowa powy�ej, b�dzie mogła efektywnie 
przeciwdziała� negatywnemu wpływowi tych czynników na wyniki działalno�ci Grupy, w tym w pełni zagospodarowa� 
powstaj�cy w procesie produkcyjnym produkt uboczny, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, 
jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

 
                                                           
4 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi przychody uzyskane ze sprzeda�y pelletu oraz produktu ubocznego wynosiły, 
odpowiednio, 41,2 mln PLN oraz 18,0 mln PLN oraz stanowiły 9,0% oraz 4,0% przychodów Grupy w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016, 
a tak�e 63,5 mln PLN oraz 42,9 mln PLN oraz stanowiły 10,0% oraz 6,7% przychodów Grupy w roku obrotowym 2014/2015. 
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Ryzyko wzrostu konkurencji  

Rynek drewnianej architektury ogrodowej oraz rynek pelletu cechuj� si� wysok� konkurencyjno�ci�. Do głównych 
konkurentów Grupy na rynku drewnianej architektury ogrodowej nale�� w szczególno�ci: Martyna spółka z o.o., P.U.P. 
Complex spółka z o.o., Poltarex spółka z o.o., Forest Garden Ltd., Grupa Forest Style, Burger & Cie SAS, z kolei  
w zakresie produkcji pelletu, w szczególno�ci (i) w Polsce – IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Barlinek S.A. oraz Tartak 
„Olczyk” Ludwik Olczyk; oraz (ii) za granic� – Binderholz oraz RZ Pellets GmbH w Austrii; Ante-Holz GmbH, Pfeifer 
Holz GmbH oraz 1Heiz® Pellets AG w Niemczech oraz ERDA S.A. w Belgii. 

Grupa jest nara�ona na ryzyko pojawienia si� nowych podmiotów lub umocnienie pozycji przez podmioty historycznie 
prowadz�ce działalno�� konkurencyjn� w zakresie produkcji oraz sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. 
Ponadto krajowi lub mi�dzynarodowi konkurenci Grupy mog� zwi�ksza� swoje moce produkcyjne, rozbudowywa� sie� 
sprzeda�y lub opracowa� bardziej efektywny system dostaw swoich produktów do klientów. Zwi�kszenie poziomu 
konkurencji mo�e doprowadzi� do: (i) spadku rentowno�ci prowadzonej działalno�ci lub (ii) zmniejszenia wolumenu 
sprzedawanych produktów. Nie mo�na wykluczy�, �e w przyszło�ci podmioty konkuruj�ce z Grup�, w tym hurtownicy 
po�rednicz�cy w sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu lub inni producenci tych produktów, podejm� 
dalsze wysiłki zmierzaj�ce do intensyfikacji rozwoju oraz b�d� prowadzi� agresywn� polityk� cenow� i produktow� 
wzgl�dem obecnych oraz potencjalnych kontrahentów Grupy lub opracuj� konkurencyjne metody sprzeda�y produktów 
b�d�cych w ofercie Grupy (np. system sprzeda�y z bezpo�redni� dostaw� do klienta ko�cowego, tzw. home delivery).  
W konsekwencji pozycja konkurencyjna Grupy mo�e si� pogorszy�, w przypadku gdy Grupa nie b�dzie w stanie 
realizowa� tych dodatkowych usług, dostosowa� swoich cen do poziomu cen oferowanych przez konkurencj� lub 
uzasadni� wy�szej ceny lepsz� jako�ci� oferowanych przez Grup� produktów. 

Wskazane powy�ej czynniki, w szczególno�ci niepowodzenie w konkurowaniu z innymi podmiotami, zwi�kszenie mocy 
produkcyjnych lub zdolno�ci sprzeda�owych przez konkurentów lub opracowanie przez nich nowych metod sprzeda�y, 
które nie mogłyby zosta� w sposób efektywny implementowane przez Grup�, mog� mie� istotny negatywny wpływ na 
działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyka dotycz�ce działalno�ci Grupy 

Ryzyko znacz�cej koncentracji sprzeda�y wyrobów drewnianej architektury ogrodowej 

Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez Grup� s�: (i) produkty drewnianej architektury ogrodowej; 
(ii) pellet; oraz (iii) produkt uboczny powstaj�cy podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej. Sprzeda� 
produktów drewnianej architektury ogrodowej stanowi dominuj�c� pozycj� w strukturze przychodów Grupy. Na 
sprzeda� tej kategorii produktów przypadało 86,4% ł�cznych przychodów Grupy w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 
2015/2016 i 84,0% ł�cznych przychodów Grupy w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r.5 

Grupa dostarcza produkty drewnianej architektury ogrodowej do czołowych dystrybutorów drewnianej architektury 
ogrodowej w Polsce i Europie, którymi s� głównie (i) grupa kapitałowa Kingfisher, w skład której wchodz� m.in. 
nast�puj�cy odbiorcy wyrobów Grupy: (a) B&Q, (b) BricoDepot, (c) Castorama; oraz (ii) inne sieci sklepów DIY, np. Toom 
Baumarkt, Globus, Hornbach, oraz podmioty z grupy kapitałowej Adeo (Leroy Merlin, Bricoman). Podmioty te posiadaj� 
znacz�ce sieci sprzeda�y detalicznej. W konsekwencji baza głównych klientów Grupy charakteryzuje si� istotn� 
koncentracj�. W okresie 9 miesi�cy 2015/2016 i w okresach 12 miesi�cy zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. oraz 
2013 r. odpowiednio 39,3%, 42,8%, 41,6% i 39,3% przychodów ze sprzeda�y pochodziło od 5 najwi�kszych klientów 
Grupy pod wzgl�dem warto�ci sprzedanych produktów6. W okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. udział 
sprzeda�y (liczonej w m3) do dwóch najwi�kszych grup kapitałowych (Kingfisher i Adeo), w skład których wchodz� główni 
odbiorcy Grupy, stanowiły ł�cznie 47,1% udziału w sprzeda�y Grupy (z czego 32,8% stanowił przychód ze sprzeda�y do 
jednej z tych grup, a 14,3% do drugiej grupy) (dane uwzgl�dniaj� wyniki finansowe Grange Fencing w okresie 12 miesi�cy 
ko�cz�cym si� 30 wrze�nia 2015 r. na podstawie symulacji finansowych prezentowanych w Zał�czniku 8 niniejszego 
Prospektu). W zwi�zku z powy�szym utrzymywanie bliskich relacji z kluczowymi klientami oraz mo�liwo�� zawarcia lub 
odnowienia umów z kluczowymi klientami na korzystnych warunkach ma dla Grupy decyduj�ce znaczenie.  
W szczególno�ci istotny wpływ na wynik finansowy Grupy maj� przychody generowane przez odbiorców z grupy 
kapitałowej Kingfisher (m.in. B&Q, BricoDepot oraz Castorama) ze wzgl�du na wielko�� sprzeda�y. Ze wzgl�du na to, �e 

 
                                                           
5 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi na sprzeda� tej kategorii produktów przypadało 86,4% ł�cznych przychodów Grupy  
w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 i 82,5% ł�cznych przychodów Grupy w roku obrotowym 2014/2015. 
6 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesi�cy 2015/2016 i w roku obrotowym 2014/2015 odpowiednio 39,3%  
i 42,5% przychodów ze sprzeda�y pochodziło od 5 najwi�kszych klientów Grupy pod wzgl�dem warto�ci sprzedanych produktów. 
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cz��� istotnych klientów, z którymi obecnie Grupa prowadzi negocjacje handlowe lub/i zawiera b�d� odnawia umowy, 
wchodzi w skład wi�kszych grup kapitałowych, wszelkie zmiany polityki zakupowej implementowane przez powy�sze 
grupy kapitałowe mog� mie� istotny negatywny wpływ na warunki, na jakich Grupa b�dzie sprzedawała swoje produkty do 
tych podmiotów (zob. szerzej „Opis działalno�ci – Procedury realizacji zamówie� od klientów”). 

Spółka nie mo�e wykluczy�, �e (i) utrata jednego lub wi�kszej liczby kluczowych klientów Grupy, (ii) istotne 
zmniejszenie przez tych klientów wolumenu nabywanych produktów Grupy, (iii) opó�nienie w płatno�ciach, (iv) istotne 
niekorzystne zmiany warunków, na jakich Grupa sprzedaje im swoje produkty, w tym w zwi�zku ze zmian� strategii 
zakupowej realizowanej przez kluczowych odbiorców produktów Grupy, (v) brak zast�pienia kluczowego klienta  
w przypadku jego utraty nowymi klientami, (vi) upadło�� istotnego klienta Grupy, lub (vii) podj�cie przez główne sieci 
handlowe zarz�dzaj�ce sklepami typu DIY decyzji dotycz�cej zmiany strategii sprzeda�owej (w tym, mi�dzy innymi, 
redukcji liczby sklepów lub unifikacji asortymentu oferowanego przez poszczególne sklepy typu DIY), mogłyby mie� 
niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne Grupy. Dla Grupy powy�sze mo�e mie� szczególne znaczenie, maj�c na 
wzgl�dzie, �e zgodnie z publicznie dost�pnymi informacjami spółka B&Q (wchodz�ca w skład grupy kapitałowej 
Kingfisher) poinformowała o podj�ciu działa� zmierzaj�cych do zamkni�cia 65 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii 
(która jest jednym z głównych rynków, na których działa Grupa) oraz Irlandii. Ponadto, na Dat� Prospektu grupa 
kapitałowa Kingfisher rozpocz�ła realizacj� nowej globalnej strategii operacyjnej. Celem przyj�tej strategii jest 
(i) ograniczenie kosztów ponoszonych przez grup� kapitałow�, (ii) unifikacja produktów oferowanych przez jej podmioty 
zale�ne oraz (iii) implementacja modelu sprzeda�y polegaj�cego na produkcji okre�lonych produktów wył�cznie na 
potrzeby grupy kapitałowej Kingfisher. W zwi�zku z realizacj� powy�szej strategii nast�puj�ce podmioty z grupy 
Kingfisher wypowiedziały umowy lub wybrane warunki umów ł�cz�ce je z Grup� oraz innymi kontrahentami grupy 
Kingfisher: Castorama, Brico Depot oraz B&Q. Zgodnie z publicznie dost�pnymi komunikatami grupy Kingfisher, 
powy�sze podmioty wypowiedziały analogiczne umowy o współpracy lub ich wybrane warunki równie� z innymi 
dostawcami. W zwi�zku z powy�szym Grupa, jak równie� zgodnie z informacjami posiadanymi przez Grup�, inne 
podmioty dotychczas realizuj�ce dostawy do powy�szych klientów Grupy zostały zaproszone do wzi�cia udziału  
w przetargach na sprzeda� produktów drewnianej architektury ogrodowej. W wyniku rozstrzygni�tych do Daty Prospektu 
przetargów Grupa otrzymała od Kingfisher niewi���c� informacj� o wyborze oferty i oczekuje podpisania wi���cych 
umów o dalszej współpracy z podmiotami z grupy Kingfisher na okres obj�ty przetargiem, czyli od 1 lutego 2017 r. 
Charakter dotychczasowej wieloletniej współpracy z klientami wskazuje, �e nie mo�na wykluczy�, �e Grupa nie pozyska 
zamówie� na dotychczasowym poziomie oraz warunkach cenowych. 

Ponadto Grupa jest nara�ona na ryzyko kredytowe dotycz�ce braku spłaty zobowi�za� przez klientów w zakresie 
wymaganych nale�no�ci handlowych, co mo�e uniemo�liwi� zaspokajanie jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 
Klienci Grupy mog� by� nara�eni na problemy finansowe, w tym upadło�ci, restrukturyzacje i likwidacje, lub mo�liwe 
osłabienie koniunktury. Utrata przez Grup� któregokolwiek z kluczowych klientów lub brak mo�liwo�ci zast�pienia 
odbieranego przez niego wolumenu produkcji innymi zamówieniami, lub niewywi�zywanie si� przez kluczowych 
klientów Grupy ze spłaty swoich zobowi�za� wobec Grupy, jako okoliczno�ci, których Grupa do�wiadczała  
w przeszło�ci, mo�e mie� istotny niekorzystny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow� i przepływy pieni��ne. 

Grupa jest uzale�niona od kluczowego dostawcy surowca drzewnego 

Kluczowym kosztem operacyjnym Grupy jest koszt nabycia surowca drzewnego, który jest głównym kosztem 
wytworzenia wyrobów gotowych. W okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. 30 wrze�nia 2014 r. i 30 wrze�nia 2013 r. koszty pozyskania surowca drzewnego 
stanowiły, odpowiednio, 104,7 mln PLN, 159,3 mln PLN, 138,6 mln PLN oraz 103,0 mln PLN, co odpowiadało 36,0%, 
41,2%, 51,7% oraz 41,5% ogólnych kosztów własnych sprzeda�y Grupy7. Dane te nie obejmuj� kosztów ponoszonych 
przez Grange Fencing, która zamiast surowca drzewnego nabywa odpowiednie komponenty drewniane. Koszt nabycia 
takich komponentów w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. wyniósł 48,2 mln PLN i stanowił 40,0% 
kosztów własnych sprzeda�y Grange Fencing, co odpowiada 12,5% kosztów własnych sprzeda�y Grupy8. 

Z uwagi na posiadany areał le�ny oraz przede wszystkim ze wzgl�du na �redni� roczn� poda� surowca drzewnego  
(ok. 97% rocznej poda�y w Polsce) Lasy Pa�stwowe posiadaj� na polskim rynku drzewnym pozycj� monopolisty i na 
wielu obszarach Polski s� jedynym dostawc� tego surowca, co ze wzgl�du na znacz�cy udział kosztów transportu  

 
                                                           
7 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi koszt nabycia (cena zakupu powi�kszona o koszty transportu) surowca drzewnego  
w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 195,0 mln PLN i stanowił 44,0% kosztów własnych sprzeda�y Grupy. 
8 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi koszt nabycia takich komponentów w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 48,7 mln 
PLN i stanowił 40,5% kosztów własnych sprzeda�y Grange Fencing, co odpowiada 11,0% kosztów własnych sprzeda�y Grupy. 
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w procesie nabywania surowca ma istotne znaczenie z perspektywy wyników operacyjnych Grupy. Ponadto, ze wzgl�du 
na powy�sze, w razie dostarczenia przez Lasy Pa�stwowe surowca nieodpowiedniej jako�ci (kłody zbyt krótkie lub zbyt 
długie, sple�niałe b�d� chore drewno) lub braku mo�liwo�ci odbioru surowca ze wzgl�du na warunki pogodowe, co ma 
miejsce w szczególno�ci w okresie intensywnych opadów (drogi le�ne mog� si� stawa� nieprzejezdne), Grupa ma 
ograniczone mo�liwo�ci pozyskania surowca z alternatywnych �ródeł. 

W okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. Lasy 
Pa�stwowe były jedynym dostawc� surowca drzewnego dla Grupy. Zmniejszenie dost�pno�ci surowca drzewnego od 
Lasów Pa�stwowych (we wszystkich lub niektórych nadle�nictwach) mo�e skutkowa� konieczno�ci� nabywania surowca 
od innych dostawców po wy�szych cenach zakupu lub z innych nadle�nictw Lasów Pa�stwowych zlokalizowanych  
w dalszej odległo�ci od zakładów produkcyjnych Grupy. Ze wzgl�du na istotny wpływ kosztów transportu na 
opłacalno�� pozyskiwania drewna Grupa ma ograniczone mo�liwo�ci jego rentownego pozyskiwania z innych �ródeł,  
w tym z importu, czy te� z lokalizacji innych ni� te poło�one w stosunkowo niedu�ej odległo�ci od jej zakładów 
produkcyjnych. Nie mo�na wykluczy� ryzyka braku mo�liwo�ci szybkiego zast�pienia przez Grup� niedoborów surowca 
wynikaj�cych ze zmniejszonej poda�y ze strony Lasów Pa�stwowych surowcem pochodz�cym od innych dostawców. 

Istotna cz��� kontrahentów Grupy wymaga, aby drewno, z którego wytwarzane s� produkty Grupy, posiadało certyfikat 
FSC wydawany przez Forest Stewardship Council A.C. Na Dat� Prospektu drewno nabywane przez Grup� od Lasów 
Pa�stwowych posiada ww. certyfikat. Jednak�e w razie utraty przez Lasy Pa�stwowe certyfikatu FSC Grupa nie b�dzie 
miała mo�liwo�ci szybkiego nabycia drewna spełniaj�cego powy�sze kryterium. W konsekwencji kontrahenci Grupy 
mog� nie by� zainteresowani nabywaniem produktów wytworzonych przez Grup� z drewna nieposiadaj�cego certyfikatu 
FSC, co mo�e mie� niekorzystny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Spółka nie mo�e wykluczy�, �e warunki, na jakich Grupa pozyskuje surowiec, ulegn� istotnym zmianom, mi�dzy innymi,  
w zwi�zku: (i) ze zmniejszeniem poda�y surowca drzewnego przez Lasy Pa�stwowe, (ii) z opó�nieniem w jego 
udost�pnianiu do odbioru przez Grup�, (iii) z zaoferowaniem przez Lasy Pa�stwowe do zakupu surowca nieodpowiedniej 
jako�ci, czy (iv) zwi�kszeniem zapotrzebowania na ten surowiec przez konkurentów Grupy lub inne podmioty 
wykorzystuj�ce w swojej działalno�ci surowiec drzewny. Wyst�pienie którejkolwiek z wy�ej wskazanych okoliczno�ci 
mo�e mie� niekorzystny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Dodatkowo istotny wpływ na �redni� cen� zakupu surowca drzewnego pozyskiwanego przez Grup� ma ilo�� surowca, 
któr� Grupa mo�e pozyska� w ramach puli drewna inwestycyjnego, którego cena jest zbli�ona do ceny surowca 
sprzedawanego w przetargach ograniczonych. Dla tego samego asortymentu cena drewna z puli inwestycyjnej jest ni�sza 
o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych w aplikacji e-drewno. Grupa mo�e 
wyst�pi� do Lasów Pa�stwowych o przyznanie puli drewna inwestycyjnego jedynie, gdy zrealizuje przedsi�wzi�cie 
inwestycyjne zwi�kszaj�ce przetarcie drewna o ponad 5 tys. m3 rocznie. Decyzja o przyznaniu wnioskodawcy drewna  
z powy�szej puli zale�y od Lasów Pa�stwowych. Na Dat� Prospektu Grupa zło�yła wniosek o przyznanie jej przydziału 
drewna inwestycyjnego w zwi�zku z realizacj� inwestycji w Grudzi�dzu. Nie mo�na wykluczy�, �e Grupa nie b�dzie  
w stanie pozyska� wystarczaj�cej puli drewna inwestycyjnego w zwi�zku z realizacj� tego projektu, co mo�e wpłyn�� na 
wzrost �redniej ceny surowca drzewnego pozyskiwanego przez Grup� (wynikaj�cy z konieczno�ci zakupu wi�kszej ilo�ci 
drewna poprzez aukcje internetowe e-drewno), a w konsekwencji mie� niekorzystny wpływ na jej działalno��, sytuacj� 
finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z charakterem warunków współpracy z odbiorcami drewnianej architektury ogrodowej 

W toku prowadzonej działalno�ci Spółki z Grupy zawieraj� z wi�kszo�ci� odbiorców umowy, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3 
lata oraz (iii) umowy bezterminowe, z czego du�a cz��� umów zawartych przez Grup� została zawarta na okres jednego 
roku. W przypadku umów zawieranych na 2–3 lata oraz umów bezterminowych warunki handlowe (w tym ceny, sposoby  
i warunki dostaw oraz asortyment) s� ustalane corocznie w drodze aneksów (szczegółowy opis mechanizmu zawierania 
umów przez Grup� znajduje si� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Klienci oraz sprzeda� – Procedury realizacji 
zamówie� od klientów”). W konsekwencji nie mo�na wykluczy�, �e warunki handlowe, na jakich b�d� w przyszło�ci 
zawierane umowy z odbiorcami produktów Grupy, b�d� mniej korzystne ni� umowy zawierane w przeszło�ci. Nie mo�na 
równie� wykluczy�, �e Grupa nie b�dzie w stanie w przyszło�ci odnowi� umów na dostaw� produktów z niektórymi 
odbiorcami ze wzgl�du na niekorzystne warunki współpracy lub decyzje odbiorców o ograniczeniu lub zaniechaniu dalszej 
współpracy z Grup�, co mo�e spowodowa� spadek wolumenu sprzeda�y jej produktów. 

Ponadto istotna cz��� umów ramowych, których stron� s� Spółki z Grupy, wskazuje jedynie wielko�� szacowanej sprzeda�y 
produktów oferowanych przez Grup�, ale nie stanowi zobowi�zania kontrahentów Grupy do nabycia okre�lonego 
wolumenu lub gamy produktów Grupy. Tym samym Grupa musi szacowa� wielko�� mo�liwego zapotrzebowania swoich 
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odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej, a w konsekwencji nie mo�na wykluczy�, �e nie 
b�dzie w stanie zrealizowa� wcze�niej zakładanego poziomu sprzeda�y danego produktu drewnianej architektury 
ogrodowej, w szczególno�ci w zwi�zku ze zmian� polityki zakupowej kontrahentów polegaj�cej na wycofaniu lub 
ograniczeniu sprzeda�y danego produktu drewnianej architektury ogrodowej. Ponadto ze wzgl�du na powy�sze Grupa mo�e 
ponie�� istotne koszty zwi�zane z produkcj� poszczególnych produktów drewnianej architektury ogrodowej oraz 
konieczno�ci� magazynowania nadwy�ki tych produktów. 

Powy�sze okoliczno�ci, a przede wszystkim utrata znacz�cej liczby klientów Grupy lub znacz�ce zmniejszenie 
wolumenu składanych przez nich zlece�, mog� mie� istotny negatywny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, 
wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych 

Strategia Grupy, która została szczegółowo opisana w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Strategia”, koncentruje si� 
głównie na budowaniu warto�ci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku europejskim w zakresie 
sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej. Elementy strategii, które maj� zapewni� osi�gni�cie zało�onego celu, 
obejmuj�: (i) zwi�kszenie sprzeda�y produktów Grupy; (ii) zwi�kszenie mocy produkcyjnych Grupy oraz (iii) realizacj� 
synergii i optymalizacj� operacyjn�. 

Grupa mo�e nie zrealizowa� swoich celów strategicznych i nie osi�gn�� zakładanych kierunków rozwoju w nadchodz�cych 
latach w zwi�zku z wyst�pieniem wielu okoliczno�ci oraz czynników zewn�trznych i wewn�trznych, m.in. sytuacji  
w bran�y drewnianej architektury ogrodowej w Europie, dost�pno�ci surowca drzewnego, kursów walut, działalno�ci 
głównych konkurentów Grupy, a tak�e sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie, które mog� by� poza kontrol� Grupy. 
Je�eli Grupa napotka nieprzewidziane przeszkody w realizacji swojej strategii, mo�e nie zrealizowa� jej w pełni b�d�  
w ogóle, mo�e podj�� decyzj� o jej zmianie, zawiesi� lub odst�pi� od jej realizacji, mo�e nie osi�gn�� planowanych korzy�ci 
maj�cych wynikn�� z wdro�enia strategii w ogóle lub osi�gn�� je z opó�nieniem, lub mog� one by� mniejsze, ni� zakładano. 

Jednym z kluczowych elementów strategii Grupy jest uruchomienie zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu o docelowych 
zdolno�ciach produkcyjnych na poziomie ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej 
rocznie. Ponadto w celu uzyskania efektu synergii kosztowych zwi�zanych z akwizycj� Grange Fencing w 2014 r. Grupa 
rozwa�a podj�cie działa� maj�cych na celu optymalizacj� sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na terenie Wielkiej 
Brytanii, z uwzgl�dnieniem tego, �e w przyszło�ci głównym dystrybutorem produktów dla Grange Fencing b�dzie zakład 
w Grudzi�dzu. 

W ramach prowadzonej reorganizacji Grupa, w zwi�zku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudzi�dzu, 
zako�czyła działalno�� produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii, a działalno�� produkcyjna 
w Telford w Wielkiej Brytanii zostanie zamkni�ta do ko�ca 2016 r., co powinno skutkowa� redukcj� po�rednich  
i bezpo�rednich kosztów produkcji ponoszonych przez Grup�. Szczegółowy opis działa� podejmowanych przez Spółk� 
w zwi�zku z reorganizacj� Grupy został przedstawiony w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne 
Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”. 

Nie mo�na wykluczy�, �e Grupa, w szczególno�ci w zwi�zku z budow� zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu oraz 
optymalizacj� sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na terenie Wielkiej Brytanii, mo�e by� zmuszona do przeznaczenia 
wi�kszych, ni� planowała, zasobów ludzkich i finansowych (w tym kosztów wynagrodze�, ewentualnych odpraw 
pracowników lub wy�szych kosztów pozyskania drewna w zwi�zku z ewentualnym nieuzyskaniem odpowiedniej puli 
drewna inwestycyjnego) w celu realizacji strategii, co mo�e negatywnie wpłyn�� na podstawowe obszary jej działalno�ci 
lub doprowadzi� do zmniejszenia spodziewanych korzy�ci. Rezultaty i koszty realizacji strategii Grupy mog� si� istotnie 
ró�ni� od pierwotnie przewidywanych, w szczególno�ci ze wzgl�du na okoliczno�ci, które pozostaj� poza kontrol� Grupy, 
w tym ryzyko powstania sporów zwi�zanych z realizacj� wy�ej wskazanych działa� strategicznych. Wskazane okoliczno�ci 
mog� mie� negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z integracj� przej�tych podmiotów i zarz�dzaniem nimi 

Realizacja strategii Grupy zakładaj�cej akwizycje spółek o podobnym profilu działalno�ci do Grupy sprawia, �e Grupa 
mo�e by� nara�ona na trudno�ci w integracji przej�tych podmiotów, w reorganizacji ich działalno�ci i dostosowania do 
standardów Grupy, mo�e napotka� trudno�ci w efektywnym zarz�dzaniu nimi, a tak�e utraci� klientów przej�tego 
podmiotu. Nie mo�na wykluczy�, �e zakładana integracja i reorganizacja działalno�ci przejmowanych podmiotów nie 
b�dzie w pełni efektywna lub �e potrwa dłu�ej, ni� przewidywano, lub b�dzie wi�zała si� z poniesieniem wy�szych 
kosztów, ni� zakładano, a spodziewane efekty synergii nie zostan� osi�gni�te, b�d� odbiegały od oczekiwanych lub 
zostan� uzyskane w innym terminie lub w innym zakresie, ni� przewidywano. Nie ma równie� pewno�ci, �e ze wzgl�du 
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na czynniki niezale�ne od Grupy, w tym działania podejmowane przez jej konkurentów, kursy walut, decyzje organów 
administracji pa�stwowej lub strategi� producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej, plany Grupy 
zostan� zrealizowane. Wskazane powy�ej okoliczno�ci mog� mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej 
sytuacj� finansow� oraz na wyniki jej działalno�ci, a tak�e na cen� Akcji. 

Działalno�� biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opieraj� si� m.in. na szacunkach trendów i rynków, które mog� 
by� niedokładne 

Strategia biznesowa Grupy została opracowana na podstawie wielu istotnych zało�e� dotycz�cych rozwoju europejskiego 
i �wiatowego rynku drewnianej architektury ogrodowej b�d�cej podstawowym produktem Grupy. W ocenie Zarz�du 
czynnikiem stymuluj�cym wzrost rynku jest popyt w�ród klientów docelowych generowany przez lokalne trendy, mody  
i przyzwyczajenia oraz ich sił� nabywcz�. Ka�dy z tych czynników jest jednak niepewny, a wiarygodne dane rynkowe 
dotycz�ce przyszło�ci mo�na uzyska� z niewielu obiektywnych �ródeł. Ponadto na rynku nie s� publicznie dost�pne 
kompleksowe i niezale�ne raporty zawieraj�ce informacje dotycz�ce stanu i rozwoju rynku drewnianej architektury 
ogrodowej. Je�li przyj�te przez Grup� zało�enia s� nieprawidłowe, to rzeczywisty popyt na produkty Grupy i jej 
konkurentów mo�e si� istotnie ró�ni� od przyjmowanych szacunków. 

Ponadto bie��ca działalno�� gospodarcza Grupy opiera si� na pewnych oszacowaniach trendów i wycenach rynkowych. 
W wielu przypadkach nie ma łatwo dost�pnych informacji z niezale�nych �ródeł (ze stowarzysze� bran�owych lub 
innych organizacji) potwierdzaj�cych analizy i szacunki dotycz�ce rynku drewnianej architektury ogrodowej, co 
powoduje, �e Grupa musi polega� na własnych, opracowanych wewn�trznie szacunkach dotycz�cych bran�y, w której 
działa, jej pozycji w bran�y, na szacowanym zapotrzebowaniu na produkty Grupy, jej udziału rynkowego, a tak�e 
udziałów rynkowych ró�nych podmiotów działaj�cych w tej bran�y, wykorzystuj�c swoje do�wiadczenie, badania 
warunków rynkowych oraz analiz� publikacji bran�owych.  

W 2016 r. Zarz�d zlecił zewn�trznemu doradcy, spółce OC&C Strategy Consultants, sporz�dzenie opracowania 
dotycz�cego wybranych europejskich rynków drewnianej architektury ogrodowej. Raport OC&C jest podstaw� cz��ci 
opisu zawartego w rozdziale „Otoczenie rynkowe”. W zwi�zku z brakiem historycznych opracowa� bran�owych oraz 
publicznie dost�pnych baz danych zawieraj�cych dane rynkowe Raport OC&C bazuje głównie na własnych, 
niezale�nych analizach wykonanych przez autorów Raportu OC&C, w tym m.in. analizach ogólnodost�pnych informacji 
handlowych, wywiadach z architektami działaj�cymi na lokalnych rynkach, analizach danych dotycz�cych sposobu 
zagospodarowania ogrodów przydomowych w poszczególnych krajach. 

Chocia� Zarz�d wierzy, �e takie badania i szacunki, zarówno Zarz�du, jak i OC&C Strategy Consultants, s� rzetelne  
i wiarygodne, to zazwyczaj takie badania i szacunki czy stosowane w nich metodologia i zało�enia nie s� weryfikowane 
przez niezale�ne �ródła w zakresie rzetelno�ci albo kompletno�ci, a ponadto podlegaj� zmianom i mog� by� bł�dne.  
W przypadku prowadzenia działalno�ci opartej na nieprawidłowych zało�eniach Zarz�d mo�e podj�� niewła�ciwe 
decyzje biznesowe, bł�dnie szacuj�c wpływ negatywnych trendów na rynek, na którym działa Grupa. Niezdolno�� Grupy 
do dokładnego przewidzenia kierunku rozwoju rynku architektury ogrodowej mogłaby mie� istotny niekorzystny wpływ 
na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Grupa mo�e napotka� trudno�ci zwi�zane z planowan� inwestycj� w zakład produkcyjny w Grudzi�dzu 

Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu. 
Podejmuj�c decyzj� dotycz�c� realizacji budowy nowego zakładu produkcyjnego, Spółka przygotowała zało�enia 
strategiczne analizuj�ce mo�liwe do osi�gni�cia korzy�ci zwi�zane z rozbudow� mocy produkcyjnych Grupy poprzez 
budow� zakładu w Grudzi�dzu. Głównymi celami realizacji inwestycji w Grudzi�dzu jest (i) zwi�kszenie mocy 
produkcyjnych Grupy oraz (ii) realizacja synergii kosztowych z Grange Fencing (w szczególno�ci poprzez ograniczenie 
kosztów produkcji). 

Grupa mo�e nie zrealizowa� swoich strategicznych zało�e� i nie osi�gn�� zakładanych głównych kierunków rozwoju  
i korzy�ci zwi�zanych z now� inwestycj� w zwi�zku z wyst�pieniem wielu okoliczno�ci oraz czynników zewn�trznych  
i wewn�trznych, które mog� by� poza kontrol� Grupy, m.in. sytuacji w bran�y drewnianej architektury ogrodowej  
w Europie, dost�pno�ci surowca drzewnego, w tym drewna inwestycyjnego w odpowiedniej ilo�ci, terminowo�ci 
realizacji projektu (w tym wykonania prac przez generalnego wykonawc�), mo�liwo�ci zatrudnienia odpowiedniej kadry 
zarz�dzaj�cej oraz niedostarczenia lub wadliwego monta�u linii produkcyjnych. W szczególno�ci Grupa mo�e: (i) nie 
by� w stanie sprzeda� dodatkowej ilo�ci produktów, które wytworzy w zwi�zku ze zwi�kszeniem mocy produkcyjnych 
Grupy, lub (ii) wykorzysta� synergii kosztowych zwi�zanych z nabyciem Grange Fencing, poprzez co nie b�dzie  
w stanie obni�y� kosztów produkcji. 
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Je�eli Grupa napotka powy�sze lub inne nieprzewidziane przeszkody w toku budowy nowego zakładu produkcyjnego, 
mo�e nie osi�gn�� w pełni b�d� w ogóle pierwotnie zamierzonych celów lub mog� one by� mniejsze, ni� zakładano. 

Wyst�pienie ka�dej z wy�ej wymienionych okoliczno�ci mo�e oznacza� konieczno�� przeznaczenia wi�kszych ni� 
planowane zasobów ludzkich i finansowych w celu realizacji inwestycji, a rezultat realizacji inwestycji mo�e si� okaza� 
niesatysfakcjonuj�cy, co mo�e negatywnie wpłyn�� na realizacj� pierwotnie zakładanych celów strategicznych. 
Wskazane okoliczno�ci mog� mie� negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, 
perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z usługami transportu realizowanymi dla Grupy 

Grupa dostarcza produkty drewnianej architektury ogrodowej oraz pellety do odbiorców w Polsce oraz w innych krajach 
europejskich, a dobrze zorganizowana logistyka stanowi istotny element działalno�ci Grupy. W konsekwencji usługi 
logistyczne maj� dla Grupy istotne znaczenie w kontek�cie terminowo�ci realizacji dostaw produktów w ilo�ci 
oczekiwanej przez odbiorców. Grupa korzysta obecnie z usług transportowych �wiadczonych przez kilkadziesi�t firm 
logistycznych. W okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. udział najwi�kszego dostawcy usług transportu 
wyrobów w ł�cznej warto�ci tych usług w Grupie wyniósł 11,0%9. Trudno�ci techniczne lub finansowe najwa�niejszych 
dostawców usług logistycznych mog� by� przyczyn� opó�nie� w realizacji zamówie� dla klientów Grupy, co mo�e 
doprowadzi� do pogorszenia relacji Grupy z klientami oraz powodowa� obci��enie Grupy dodatkowymi kosztami 
zwi�zanymi z karami umownymi za nieterminowe dostawy produktów płatnych na rzecz klientów Grupy. 

Z wi�kszo�ci� dostawców usług logistycznych Grupa prowadzi współprac� od wielu lat, dzi�ki czemu znaj� oni 
wewn�trzne wymagania Grupy dotycz�ce organizowania poszczególnych transportów i dostaw. W przypadku 
konieczno�ci zast�pienia najwi�kszych dostawców usług logistycznych innymi podmiotami nie mo�na wykluczy�, �e  
w pocz�tkowym okresie współpraca z nowym dostawc� usług transportowych b�dzie napotykała problemy, które mog� 
doprowadzi� do opó�nie� w realizacji dostaw do klientów Grupy. Ponadto nie mo�na wykluczy�, �e w przypadku 
rozpocz�cia przez Grup� transportu jej produktów innymi metodami ni� dotychczas wykorzystywane, co mogłoby 
wydawa� si� ekonomicznie uzasadnionym rozwi�zaniem, np. poprzez transport morski do Wielkiej Brytanii, ze wzgl�du 
na brak do�wiadczenia w organizowaniu transportu t� metod� Grupa nie b�dzie w stanie dostarcza� swoich produktów  
w terminie lub koszty transportu b�d� wy�sze ni� pierwotnie szacowane. 

Nie mo�na równie� wykluczy� opó�nie� w realizacji dostaw produktów spowodowanych blokadami dróg, kontrolami 
drogowymi prowadzonymi m.in. z powodu pojawiaj�cych si� zagro�e� bezpiecze�stwa w pa�stwach europejskich, 
przywróceniem kontroli granicznej pomi�dzy Pa�stwami Członkowskimi, wyj�ciem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, 
zmianami przepisów dotycz�cych regulacji czasu pracy kierowców czy zasad wynagradzania kierowców, jak chocia�by 
wej�cie w Niemczech w �ycie ustawy o płacy minimalnej (niem. MiLoG Mindeslohngesetz) wprowadzaj�cej dla 
pracowników �wiadcz�cych prac� na terenie Niemiec płac� minimaln� na poziomie 8,5 EUR brutto za godzin� na całym 
obszarze Niemiec lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami utrudniaj�cymi prowadzenie transportu drogowego. 

Wszelkie opó�nienia transportów wynikaj�ce ze współpracy z dostawcami usług logistycznych mog� spowodowa� brak 
mo�liwo�ci dostarczenia odbiorcom zamówionej przez nich ilo�ci produktów, utrat� zaufania do Grupy jako partnera 
handlowego lub konieczno�� zapłaty kar umownych na rzecz swoich odbiorców, a nawet zako�czenie współpracy  
z danym odbiorc�, co w konsekwencji mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� 
finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z sezonowo�ci� sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej i pelletu 

Sprzeda� drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu charakteryzuje si� sezonowo�ci�.  

W zakresie drewnianej architektury ogrodowej od lutego do lipca Grupa realizuje najwy�szy poziom sprzeda�y. Aby 
zapewni� ci�gło�� i terminowo�� dostaw do kontrahentów w okresie najwy�szej sprzeda�y, Grupa w okresie od 
wrze�nia do grudnia, kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest obni�ony, realizuje produkcj�  
w celu zbudowania odpowiednich zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które s� składowane  
w magazynach Grupy. 

Wi�kszo�� umów ramowych, których stron� s� Spółki z Grupy, nie zawiera ilo�ciowego i asortymentowego 
zobowi�zania kontrahentów Grupy do nabycia produktów drewnianej architektury ogrodowej oferowanych przez Grup�. 

 
                                                           
9 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi komponentów w roku obrotowym 2014/2015 udział najwi�kszego dostawcy usług 
transportu wyrobów w ł�cznej warto�ci tych usług w Grupie wyniósł 11,5%. 
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Grupa na podstawie dotychczasowej historii sprzeda�y szacuje wielko�� mo�liwego zapotrzebowania swoich odbiorców 
na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej w przyszło�ci. Wi�kszo�� dostaw jest realizowana  
w sezonie sprzeda�owym na podstawie wi���cych zamówie� składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 
Realizacja tych dostaw odbywa si� w du�ej mierze przy wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych w trakcie 
cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa produkuje i buduje zapasy wyrobów gotowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby sprosta� zapotrzebowaniu na swoje wyroby, które w sezonie sprzeda�owym (głównie luty-lipiec) 
przekracza zdolno�ci produkcyjne Grupy. W zwi�zku z powy�szym istnieje ryzyko, �e Grupa w okresie budowania 
stanów magazynowych (głównie wrzesie�-grudzie�) wyprodukuje zbyt mał� lub zbyt du�� liczb� produktów drewnianej 
architektury ogrodowej lub zostanie niewła�ciwie dobrany asortyment produktowy – inny ni� ten, który faktycznie 
zamówi odbiorca. Szczegółowy opis mechanizmu zawierania umów przez Grup� znajduje si� w rozdziale „Opis 
działalno�ci Grupy – Klienci oraz sprzeda� – Procedury zawierania umów z klientami”). 

Okres najwy�szej sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej jest stosunkowo krótki. Istnieje ryzyko, �e w razie 
wyprodukowania zbyt małej ilo�ci produktów lub niewła�ciwie dopasowanego asortymentu Grupa nie b�dzie w stanie 
wyprodukowa� dodatkowych produktów drewnianej architektury ogrodowej w liczbie oczekiwanej przez klienta. Z kolei 
produkcja zbyt du�ej liczby elementów skutkuje nadwy�kami magazynowymi, które mog� nie zosta� sprzedane  
w danym sezonie, co wi��e si� z konieczno�ci� poniesienia dodatkowych kosztów zwi�zanych z magazynowaniem 
produktów. Dodatkowo w okresie najwy�szej sprzeda�y Grupa odnotowuje najwy�sze zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy, przez co wska�nik długu netto Grupy wzrasta, co mo�e skutkowa� naruszeniem postanowie� umów 
finansowych okre�laj�cych wymogi utrzymywania wska�ników finansowych Grupy na okre�lonym poziomie. 

Ze wzgl�du na powy�sze nie mo�na wykluczy�, �e Grupa nie b�dzie w stanie zrealizowa� wcze�niej zakładanego 
poziomu sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej, poprzez niedopasowanie asortymentowe lub ilo�ciowe,  
a w konsekwencji mo�e ponie�� istotne koszty zwi�zane z ich produkcj� oraz konieczno�ci� magazynowania nadwy�ki 
produktów wytworzonych w okresie obni�onego popytu na te produkty, a tak�e sprzeda� produktów po istotnie ni�szych 
cenach. W konsekwencji Grupa nie mo�e wykluczy�, �e brak wła�ciwej realizacji zamówie� b�dzie skutkowa� 
nało�eniem na Grup� przez odbiorców kar umownych. 

W zakresie pelletu Grupa realizuje najwy�sz� sprzeda� przed sezonem zimowym w okresie od wrze�nia do pa�dziernika 
i nast�pnie do ko�ca okresu zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzgl�dnie stałym poziomie 
z przerwami produkcji wynikaj�cymi z prac remontowo-serwisowych. W przypadku krótkiego okresu zimowego lub 
braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa mo�e nie by� w stanie zrealizowa� 
celów sprzeda�owych (ze wzgl�du na istotny udział sprzeda�y miesi�cy sezonu zimowego w sprzeda�y rocznej) oraz  
w pełni wyprzeda� zapasów wytworzonych produktów, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, 
jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Wskazane okoliczno�ci mog� mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, 
perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Wielko�� sprzeda�y produktów Grupy mo�e zale�e� od zmiennych i nieprzewidywalnych warunków pogodowych 

Zwi�kszony popyt na produkty z bran�y drewnianej architektury ogrodowej w znacznym stopniu jest powi�zany  
z czynnikami pogodowymi, które umo�liwiaj� lub zach�caj� do prowadzenia prac ogrodniczych. W przypadku 
przedłu�aj�cej si� zimy pojawienie si� popytu na produkty Grupy w danym sezonie mo�e ulec przesuni�ciu na kolejne 
miesi�ce, co prowadzi do opó�nienia rozpocz�cia sezonu sprzeda�owego. Konsekwencj� skrócenia okresu zwi�kszonego 
popytu na produkty Grupy mo�e by� spadek przychodów Grupy w danym roku obrotowym, co mo�e mie� istotny 
negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ze wzgl�du na to, �e pellet jest paliwem, które jest wykorzystywane m.in. do ogrzewania domów i innych pomieszcze� 
oraz obiektów u�ywanych w działalno�ci gospodarczej, a tak�e do wytwarzania energii cieplnej w procesach 
przemysłowych, podobnie jak w przypadku drewnianej architektury ogrodowej popyt na pellet jest powi�zany  
z czynnikami pogodowymi. Grupa odnotowuje najwy�sz� sprzeda� pelletu od wrze�nia do ko�ca okresu zimowego.  
W przypadku krótkiego okresu zimowego lub braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, co mo�e 
mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Grupa mo�e nie by� w stanie opracowa� i promowa� z powodzeniem nowych i istniej�cych produktów oraz mo�e nie 
by� w stanie dostosowa� swoich produktów lub technologii do wymaga� klientów 

Aby utrzyma� obecny udział w europejskim rynku drewnianej architektury ogrodowej, Grupa musi nieustannie tworzy� 
nowe produkty oraz promowa� istniej�ce. W segmencie drewnianej architektury ogrodowej Grupa posiada ponad 2.600 
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wzorów wyrobów, które znajduj� si� w bie��cej produkcji. Grupa stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
opracowywania nowych wzorów oraz produktów. Spółka nie mo�e wykluczy�, �e nowe wzory oraz produkty,  
w szczególno�ci kolejne grupy asortymentowe z segmentu drewnianej architektury ogrodowej (zob. rozdz. „Opis 
działalno�ci – Produkty Grupy – Drewniana architektura ogrodowa”), opracowywane przez Grup�, nawet je�li mog� si� 
wydawa� obiecuj�ce na ró�nych etapach ich opracowywania, mog� nie spełni� oczekiwa� odbiorców ko�cowych 
produktów w zakresie jako�ci i konstrukcji i w konsekwencji ich efektywne komercyjne wykorzystanie nie b�dzie mo�liwe.  

Je�eli Grupa nie b�dzie w stanie opracowa� nowych wzorów i produktów dostosowanych do oczekiwa� odbiorców 
ko�cowych, mo�e to mie� istotny negatywny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e 
cen� Akcji.  

Ponadto Grupa nie mo�e wykluczy�, �e w przyszło�ci zostan� opracowane nowe technologie, produkty lub materiały,  
w tym np. kompozytowe, które mogłyby stanowi� alternatyw�, w tym alternatyw� cenow�, jako�ciow� dla wyrobów 
oferowanych przez Grup�, co mogłoby mie� istotny negatywny wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki, 
perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko nieskutecznego systemu kontroli jako�ci produktów Grupy 

W celu zapewnienia najwy�szej jako�ci produktów wymaganej przez klientów Grupa wdro�yła wewn�trzny system kontroli 
jako�ci (zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy – Proces produkcyjny – System kontroli jako�ci”). Jednak�e nie ma pewno�ci, 
�e stosowane przez Grup� procedury oka�� si� skuteczne i wyeliminuj� ryzyko wad produktów. W konsekwencji nie mo�na 
wykluczy�, �e do sprzeda�y trafi� wadliwe produkty Grupy niespełniaj�ce kryteriów jako�ciowych lub niezgodne  
z oczekiwaniami jej klientów. Dodatkowo jako�� produktów, które nie zostan� sprzedane w ci�gu dwóch do trzech lat od 
ich wyprodukowania, spada, co uniemo�liwia ich sprzeda� po zakładanej przez Grup� cenie.  

Ponadto, w opinii Zarz�du, kluczowi odbiorcy produktów Grupy systematycznie wprowadzaj� coraz bardziej 
rygorystyczne standardy kontroli jako�ci produktów oferowanych przez Grup�, w tym m.in. procesu ich produkcji, 
sposobu impregnacji ci�nieniowej lub �ródła pochodzenia surowca wykorzystywanego w procesie produkcyjnym. 
Kontrola jako�ci produktów oferowanych przez Grup� jest dodatkowo realizowana poprzez audyty prowadzone przez 
przedstawicieli kluczowych odbiorców produktów Grupy. W razie negatywnych wyników przeprowadzonego audytu 
istnieje ryzyko, �e kluczowi odbiorcy zako�cz� współprac� z Grup� lub Grupa b�dzie musiała zmieni� zasady 
współpracy z kluczowymi odbiorcami na mniej korzystne. 

Wyst�pienie powy�szych okoliczno�ci, a przede wszystkim wprowadzenie wadliwych produktów do obrotu lub 
negatywne wyniki przeprowadzonego audytu mog� skutkowa� poniesieniem przez Grup� konsekwencji finansowych, jak 
równie� mog� spowodowa� utrat� zaufania do Grupy jako partnera handlowego, co z kolei mo�e mie� negatywny wpływ 
na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Niektóre umowy dotycz�ce finansowania działalno�ci Grupy zawieraj� klauzule dotycz�ce zmiany kontroli, które 
mog� zosta� naruszone w przypadku zmian w strukturze akcjonariuszy 

Niektóre umowy kredytowe Grupy zawieraj� klauzule dotycz�ce zmiany kontroli, które znajduj� zastosowanie, gdy 
osoba trzecia przejmie kontrol� nad Spółk� (przy czym kontrola nad Spółk� jest zwykle definiowana jako posiadanie 
przez członków rodziny Stanisława Bie�kowskiego wi�kszo�ciowego lub okre�lonego minimalnego udziału w Spółce, 
wi�kszo�ci lub minimalnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub prawo do wyboru wi�kszo�ci członków 
organów Spółki). W szczególno�ci: (i) umowa kredytu pomi�dzy Grange Holding oraz BG� BNP Paribas S.A.; (ii) 
umowa o dewizowy kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.; (iii) umowa o kredyt 
obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.; (iv) cztery umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej  
z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A.; oraz (v) dwie umowy limitu kredytowego wielocelowego  
z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. zawieraj� postanowienia mówi�ce, �e w przypadku zmiany 
kontroli nad Spółk� lub kredytobiorc� (tj. MrGarden w przypadku umów kredytów inwestycyjnych w walucie 
wymienialnej z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. oraz umów limitu kredytowego wielocelowego  
z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A.) kredytodawcy Grupy mog� za��da� wcze�niejszej spłaty 
pełnych kwot zadłu�enia wraz z odsetkami. Zobacz tak�e „Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy 
zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – Umowy finansowe”). 

Ponadto niektóre istotne umowy handlowe Spółki przewiduj�, �e w przypadku zmiany kontroli nad Spółk� klient b�dzie 
miał prawo do rozwi�zania umowy. Prawa wynikaj�ce z takich klauzul zmiany kontroli maj� zastosowanie m.in.  
w przypadku umowy z B&Q.  
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Klauzule zmiany kontroli mog� tak�e zniech�ca�, opó�nia� lub zapobiega� poł�czeniu, przej�ciu lub innej formie zmiany 
kontroli, któr� akcjonariusze Spółki mog� uzna� za korzystn�, w tym transakcji, w których akcjonariusze Spółki mogliby 
otrzyma� premi� za ich akcje. Klauzule te mog� równie� mie� wpływ w przyszło�ci na obni�enie ceny, któr� inwestorzy 
strategiczni mogliby by� skłonni zapłaci� w przyszło�ci za akcje Spółki, co miałoby negatywny wpływ na cen� rynkow� 
Akcji. Skorzystanie przez uprawnione podmioty z praw wynikaj�cych z klauzul zmiany kontroli mo�e mie� niekorzystny 
wpływ na sytuacj� finansow� Grupy, jej wyniki operacyjne oraz sytuacj� maj�tkow�, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko kursowe 

Grupa prowadzi sprzeda� eksportow�, otrzymuj�c płatno�ci w EUR oraz GBP. W konsekwencji w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. 86,3% przychodów ze sprzeda�y było realizowanych w walucie innej ni� PLN, w tym 
52,4% przychodów ze sprzeda�y w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. było realizowanych w EUR,  
a 34,0% w GBP10. Z kolei znaczna cz��� kosztów operacyjnych Grupy jest ponoszona w PLN, co wystawia Grup� na 
ekspozycj� zwi�zan� z wahaniami kursów walut. 

Ponadto wi�kszo�� zadłu�enia Grupy jest zaci�gni�ta w EUR i GBP. Na dzie� 30 czerwca 2016 r. zadłu�enie Grupy  
w walutach obcych wynosiło 18,7 mln EUR oraz 28,7 mln GBP, co stanowiło ł�cznie 94,5% ogólnego zadłu�enia Grupy. 
W zwi�zku z tym Grupa jest nara�ona na ryzyko zmiany kursów PLN do EUR oraz GBP, które w szczególno�ci mog� (i) 
skutkowa� spadkiem przychodów ze sprzeda�y lub wzrostem kosztów finansowych (m.in. koszty obsługi zadłu�enia 
Grupy wyra�onych w PLN oraz ró�nic kursowych wynikaj�cych z pozycji bilansowych), spowodowanym 
niekorzystnymi zmianami kursów walut (ii) mie� wpływ na wynik finansowy Grupy. 

Strukturalnie Grupa posiada dług� ekspozycj� w EUR i GBP (zyskuje w przypadku wzrostów kursów EUR/PLN  
i GBP/PLN) ze wzgl�du na to, �e wpływy zale�ne od kursów walut (głównie ze sprzeda�y produktów) przewy�szaj� 
odpowiednie wypływy (np. z tytułu spłat kredytów lub cz��ci kosztów operacyjnych ponoszonych w walutach obcych). 

Grupa w celu ograniczenia ryzyka kursowego w pierwszej kolejno�ci korzysta z hedgingu naturalnego wynikaj�cego ze 
zwi�kszania kosztów ponoszonych w walutach obcych, które s� kompensowane z przychodami ze sprzeda�y produktów 
osi�ganymi w walutach obcych. Korzystanie z hedgingu naturalnego pozwala na cz��ciowe ograniczenie ryzyka 
kursowego. Ponadto dla, niepokrytej hedgingiem naturalnym, otwartej pozycji walutowej Grupa korzysta z instrumentów 
zabezpieczaj�cych, np. forwardów. Stosowane przez Grup� terminowe transakcje zabezpieczaj�ce s� zgodne  
z dotychczas wypracowan� polityk� dotycz�c� zarz�dzania ryzykiem kursowym. Nie ma pewno�ci, �e stosowane  
w Grupie metody ograniczania istniej�cego ryzyka kursowego poprzez wykorzystywanie wybranych instrumentów oka�� 
si� w pełni skuteczne. 

Oprócz okoliczno�ci wskazanych powy�ej wyst�pienie znacz�cych zmian (w tym waha�) kursów walut mo�e m.in. 
wpływa� na zmian� wska�ników finansowych Grupy, doprowadzaj�c tym samym do naruszenia okre�lonych  
w umowach finansowych wska�ników finansowych, co mo�e skutkowa� mo�liwo�ci� rozwi�zania tych umów przez 
podmioty udzielaj�ce finansowania, a w konsekwencji mie� niekorzystny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� 
finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych 

Grupa jest nara�ona na ryzyko zmiany stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych i innych parametrów rynków 
finansowych mog� mie� w przyszło�ci wpływ na działalno�� Grupy. Wi�kszo�� zadłu�enia Grupy na Dat� Prospektu 
była oprocentowana według stopy zmiennej. W zwi�zku z tym ka�dy wzrost stóp procentowych mo�e si� przyczyni� do 
wzrostu bie��cych kosztów finansowych Grupy. Stopy procentowe s� w znacznym stopniu uzale�nione od zmian wielu 
czynników, w szczególno�ci �wiatowych i krajowych uwarunkowa� gospodarczych oraz politycznych, a tak�e innych 
czynników, które s� poza kontrol� Grupy. Wahania stóp procentowych mog� doprowadzi� do wzrostu kosztów 
finansowych, które nie zawsze mog� zosta� pokryte wy�szymi wpływami finansowymi.  

Grupa nie mo�e wykluczy�, �e wdro�one i stosowane przez ni� metody i narz�dzia dotycz�ce zarz�dzania ryzykiem 
waha� stóp procentowych mog� si� okaza� nieskuteczne w cało�ci lub w cz��ci b�d� mog� nie przynie�� oczekiwanych 
efektów. Nie mo�na wykluczy�, �e zmiany stóp procentowych w przyszło�ci b�d� nieskuteczno�� Grupy w zakresie 
zarz�dzania ryzykiem waha� stóp procentowych b�d� negatywnie oddziaływa� na Grup�, co mo�e mie� istotny 
negatywny wpływ na jej działalno��, wyniki finansowe, wyniki działalno�ci, perspektywy rozwoju, a tak�e cen� Akcji. 

 
                                                           
10 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 85,4% przychodów ze sprzeda�y było realizowanych  
w walucie innej ni� PLN, w tym 55,9% przychodów ze sprzeda�y w roku obrotowym 2014/2015 było realizowanych w EUR, a 29,5% w GBP. 
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Ryzyko zakłóce� procesów produkcyjnych 

Produkcja Grupy mo�e zosta� zakłócona w wyniku wielu zdarze� b�d�cych w znacznej mierze poza jej kontrol�,  
a w szczególno�ci z powodu warunków pogodowych (zarówno zbyt wysokiej temperatury, jak i silnych mrozów, a tak�e 
nadmiernych opadów deszczu lub �niegu), wyst�pienia zdarze� losowych, takich jak kl�ski �ywiołowe, strajki lub ataki 
terrorystyczne, albo inne zdarzenia losowe, m.in. takie jak po�ar, a tak�e braku dostaw lub opó�nie� w dostawach energii 
elektrycznej albo surowców, które mog� by� powodowane m.in. wyst�pieniem zdarze� losowych. 

Potencjalne awarie techniczne w którymkolwiek zakładzie produkcyjnym Grupy, w tym mechaniczne uszkodzenia lub 
usterki parku maszynowego, rodz� ryzyko ograniczenia wolumenu produkcji, maj�c tym samym negatywny wpływ na 
całkowit� zdolno�� produkcyjn� Grupy i bezpo�rednio przekładaj�c si� na rentowno�� Grupy oraz osi�gane przez ni� 
wyniki finansowe. Tym samym podstawowa działalno�� Grupy jest bezpo�rednio obci��ona powstaj�cym w normalnym 
toku jej działania ryzykiem operacyjnym wynikaj�cym z konieczno�ci zapewnienia przez zakłady Grupy ci�gło�ci  
i płynno�ci procesów produkcyjnych oraz wysokiej skuteczno�ci w zarz�dzaniu sytuacjami kryzysowymi wyst�puj�cymi 
na skutek wad i awarii sprz�tu na terenie zakładów Grupy. Ponadto nie ma pewno�ci, �e istniej�ce w Grupie systemy 
bezpiecze�stwa oraz obowi�zuj�ce �rodki prewencji obejmuj�ce wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne,  
w tym bezpiecze�stwo i higien� pracy oraz ochron� przed wyst�pieniem awarii, całkowicie wyeliminuj� ryzyko awarii  
i zapewni� ci�gło�� procesów produkcyjnych. 

Ponadto warunki pogodowe, takie jak dotkliwe oraz przedłu�aj�ce si� mrozy, długotrwałe wysokie temperatury mog�ce 
prowadzi� do wyst�pienia suszy, nadmierne opady deszczu lub �niegu mog� prowadzi� do zakłócenia procesu 
produkcyjnego oraz spadku zdolno�ci produkcyjnych Grupy spowodowanych m.in. ograniczeniem w dost�pie do 
surowca (np. w zwi�zku z ograniczon� mo�liwo�ci� wyr�bu lasu, ograniczeniem w dostawach pr�du oraz brakiem 
mo�liwo�ci wywiezienia surowca drzewnego z lasów). 

W przeszło�ci Grupa do�wiadczyła przerw w produkcji spowodowanych wyst�pieniem zdarze� losowych. W listopadzie 
2014 r. w zwi�zku z po�arem w Zakładzie Produkcji Pelletu nast�piła kilkutygodniowa przerwa w produkcji. Ponadto  
w sierpniu 2015 r. w zwi�zku z ogólnopolsk� susz� oraz ograniczeniami dostaw pr�du do odbiorców przemysłowych 
zakłady produkcyjne Grupy nie mogły działa� przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych. 

Wszelkie wy�ej wymienione zdarzenia skutkuj�ce krótko- lub długotrwałymi przerwami w działalno�ci Grupy ze 
wzgl�du na konieczno�� przeprowadzenia napraw albo likwidacji ich skutków, takie jak uszkodzenia maszyn i urz�dze�, 
obiektów zakładów Grupy lub inne podobne zdarzenia, w szczególno�ci stwarzaj�ce niebezpiecze�stwo dla zdrowia  
i �ycia pracowników oraz maj�tku trwałego, mog� mie� negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, 
wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z awari� systemów informatycznych 

Ze wzgl�du na istotny stopie� automatyzacji produkcji i skomplikowany proces planowania produkcji oraz dostaw do 
Klientów działalno�� Grupy opiera si� na prawidłowym i niezakłóconym funkcjonowaniu systemów oraz infrastruktury 
informatycznej i technicznej, z których korzysta Grupa. 

Na skutek awarii, usterek lub innych zakłóce� prac systemów oraz infrastruktury informatycznej oraz technicznej mo�e 
nast�pi� ujawnienie danych stanowi�cych tajemnic� przedsi�biorstwa poszczególnych Spółek z Grupy oraz czasowe 
zakłócenia w działaniu linii produkcyjnych oraz systemu logistycznego obsługiwanego w szczególno�ci przez systemy 
SAP klasy ERP oraz program GENETIX. 

Kluczowe zatem jest zapewnienie prawidłowego procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury informatycznej oraz 
technicznej, a tak�e podejmowanie działa�, które zapewni� stabilne i nieprzerwane funkcjonowanie tych systemów. Grupa 
nie mo�e zagwarantowa�, �e infrastruktura informatyczna oraz techniczna, z której obecnie korzysta, b�dzie wystarczaj�ca 
do zapewnienia nieprzerwanego wsparcia działalno�ci Grupy. Ponadto ewentualne awarie, usterki lub inne zakłócenia prac 
systemów informatycznych oraz technicznych mog� spowodowa� utrat�, zmian� lub uszkodzenie danych 
przechowywanych przez Grup�, a tak�e doprowadzi� do przerwania procesów produkcyjnego oraz logistycznego Grupy, co 
mo�e mie� negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko niewystarczaj�cej ochrony ubezpieczeniowej 

Działalno�� Grupy jest obarczona wieloma ryzykami zwi�zanymi z awariami i innymi zdarzeniami o nadzwyczajnym  
i niezale�nym od Grupy charakterze. W przypadku wyst�pienia awarii poszczególnych urz�dze� lub instalacji Grupa 
mo�e nie by� w stanie prowadzi� produkcji i sprzeda�y, mo�e te� ponie�� koszty naprawy infrastruktury oraz narazi� si� 
na roszczenia odbiorców lub osób poszkodowanych w wyniku wypadków, uszkodze� lub katastrof. Grupa posiada polisy 
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ubezpieczeniowe pokrywaj�ce tylko niektóre ryzyka, takie jak ryzyko zniszczenia mienia w wyniku ró�nych zdarze�, 
ryzyko braku spłaty nale�no�ci przez kontrahentów, ryzyko odpowiedzialno�ci cywilnej za szkody na osobie i szkody 
rzeczowe wyrz�dzone osobom trzecim, ryzyko odpowiedzialno�ci cywilnej pracodawcy, ryzyko �rodowiskowe, 
ubezpieczenie prac inwestycyjnych oraz ubezpieczenie transportowanych towarów. Polisy te nie pokrywaj� jednak 
wszystkich ryzyk, w tym ryzyka utraconych zysków (tzw. business interruption). Wypłaty z polis mog� nie pokry� całej 
warto�ci szkód. Ponadto w Grupie istniej� obszary ryzyk, dla których nie wykupiono ochrony ubezpieczeniowej, takie 
jak np. ryzyko zapłaty nale�no�ci innych ni� niesporne. W przypadku zdarze� nieobj�tych ochron� ubezpieczeniow� 
b�d� gdy wypłaty z polis nie pokryj� pełnej warto�ci szkód, konsekwencje ich wyst�pienia b�d� musiały zosta� pokryte 
ze �rodków własnych Grupy lub z finansowania zewn�trznego. Brak ochrony ubezpieczeniowej lub jej niewystarczaj�cy 
zakres mog� prowadzi� do zakłóce� prowadzonej przez Grup� działalno�ci, a nawet jej czasowego lub całkowitego 
wstrzymania (np. w przypadku zniszczenia istotnych elementów warunkuj�cych funkcjonowanie poszczególnych 
zakładów). Wyst�pienie zdarze� nieubezpieczonych lub ubezpieczonych cz��ciowo lub szkód nie w pełni pokrytych 
przez wypłacone odszkodowanie mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, 
wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko braku spłaty nale�no�ci przez kontrahentów Grupy 

Grupa, prowadz�c działalno�� handlow�, realizuje sprzeda� produktów dla podmiotów gospodarczych z odroczonym 
terminem płatno�ci, w wyniku czego jest nara�ona na ryzyko braku spłaty przez kontrahentów nale�no�ci z tytułu dostaw 
produktów z uwagi na wiele czynników pozostaj�cych poza jej kontrol�, w tym w szczególno�ci z powodu upadło�ci lub 
utraty płynno�ci przez kontrahentów Grupy. Pi�ciu najwi�kszych odbiorców Grupy w uj�ciu warto�ciowym odpowiadało 
za 39,3% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda�y Grupy za okres 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz 
42,8% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda�y Grupy w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r.11 
Według stanu na 30 czerwca 2016 r. nale�no�ci kontrahentów z tytułu dostaw i usług wobec Spółek z Grupy wynosiły 
151,7 mln PLN. Grupa zawiera tak�e transakcje finansowe z instytucjami finansowymi i nie mo�na wykluczy� ryzyka 
nieotrzymania �rodków nale�nych Grupie z tytułu rozliczenia danej transakcji finansowej. Grupa nie mo�e wykluczy�, �e 
ochrona ubezpieczeniowa zabezpieczaj�ca ryzyko braku spłaty nale�no�ci przez kontrahentów Grupy mo�e si� okaza� 
niewystarczaj�ca do pokrycia wszystkich nale�no�ci z tytułu dostaw jej produktów. 

Wyst�pienie przypadków upadło�ci lub utraty płynno�ci przez kontrahentów Grupy, które spowoduje brak spłaty przez 
nich nale�no�ci z tytułu dostaw produktów Grupy, mo�e mie� istotny negatywny wpływ na jej działalno��, sytuacj� 
finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji.  

Ryzyko zwi�zane z brakiem mo�liwo�ci szybkiego pozyskania, zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez Grup� 
wystarczaj�co wykwalifikowanego personelu 

Sukces działalno�ci Grupy b�dzie cz��ciowo zale�e� od mo�liwo�ci dalszego zatrudniania, utrzymania i motywowania 
wykwalifikowanego personelu, w szczególno�ci personelu maj�cego do�wiadczenie w zakresie zarz�dzania, produkcji, 
sprzeda�y, zakupów oraz logistyki. Spółka polega na kierownictwie wy�szego szczebla w zakresie wdra�ania strategii 
oraz prowadzenia bie��cej działalno�ci. Członkowie kierownictwa wy�szego szczebla pracuj� w Grupie od wielu lat,  
a tym samym uzyskali wszechstronne do�wiadczenie i obecnie maj� szerok� wiedz� na temat działalno�ci Grupy.  
W szczególno�ci Stanisław Bie�kowski, zało�yciel Spółki pełni�cy funkcj� prezesa Zarz�du, posiada szczegółow� 
wiedz� na temat działalno�ci i strategii Grupy. 

Przyszły sukces Grupy zale�y w istotnej mierze od mo�liwo�ci utrzymania kluczowych mened�erów, którzy znacz�co 
przyczynili si� do jej rozwoju, oraz od zdolno�ci utrzymania i motywowania dotychczasowych pracowników. 
Członkowie kadry kierowniczej wy�szego szczebla i pracownicy Grupy mog� odej�� i d��y� do pozyskania dla swoich 
nowych pracodawców klientów, z którymi nawi�zali relacje biznesowe w trakcie pracy dla Grupy. Spółka mo�e nie by� 
w stanie zatrzyma� takich pracowników i po ich odej�ciu mo�e nie by� w stanie zast�pi� ich osobami posiadaj�cymi 
takie samo do�wiadczenie, wiedz� i umiej�tno�ci. Utrata kluczowych mened�erów Grupy, równie� w zwi�zku  
z wyst�pieniem zdarze� losowych lub niezdolno�� do pozyskania, odpowiedniego przeszkolenia, motywowania  
i utrzymania wykwalifikowanego personelu lub jakiekolwiek opó�nienie w tych działaniach mog� mie� istotny 
negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

 
                                                           
11 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 
pi�ciu najwi�kszych odbiorców Grupy w uj�ciu warto�ciowym odpowiadało za 39,3% oraz 42,5% skonsolidowanych przychodów ze sprzeda�y Grupy. 
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Ryzyko zwi�zane z działalno�ci� w SSE i otrzyman� przez Grup� pomoc� publiczn� 

Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu, którego zako�czenie budowy planowane jest na pa�dziernik 2016 r., a który 
docelowo b�dzie najwi�kszym i najnowocze�niejszym zakładem produkcyjnym Spółki, jest zlokalizowany na terenie 
Pomorskiej SSE. 

Zgodnie z Ustaw� o SSE oraz Ustaw� o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody uzyskiwane z działalno�ci 
gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach uzyskanego zezwolenia s� zwolnione od podatku dochodowego od 
osób prawnych, przy czym wielko�� pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo�e przekroczy� 
wielko�ci pomocy publicznej dla przedsi�biorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj�cych si� do uzyskania pomocy 
w najwi�kszej wysoko�ci, zgodnie z odr�bnymi przepisami. Na Dat� Prospektu Grupa (tj. MrGarden) posiada jedno 
zezwolenie na prowadzenie działalno�ci gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenie na prowadzenie działalno�ci w ramach 
SSE mo�e zosta� cofni�te w nast�puj�cych przypadkach: (i) je�eli przedsi�biorca zaprzestał na terenie SSE prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej, na któr� posiadał zezwolenie, lub (ii) ra��co uchybił warunkom w nim okre�lonym, lub 
(iii) nie usun�ł uchybie� stwierdzonych w toku kontroli w terminie do ich usuni�cia. W razie cofni�cia zezwolenia 
podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowi�zany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia 
podatkowego. W tym celu podatnik jest obowi�zany do zwi�kszenia podstawy opodatkowania o kwot� dochodu,  
w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o t� kwot�  
– w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nast�pi  
w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym. Nie mo�na wykluczy� ryzyka, �e 
zezwolenie, na podstawie którego Grupa prowadzi działalno�� na terenie SSE, zostanie cofni�te, a w konsekwencji 
Grupa b�dzie obowi�zana do zwrotu uzyskanej pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od 
osób prawnych, a tak�e nie wykorzysta pozostałej kwoty zwolnienia, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na 
działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji.  

Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudzi�dza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnie� od podatku od 
nieruchomo�ci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie zwi�zanych z nimi nowych 
miejsc pracy na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grudzi�dzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na 
terenie gminy-miasta Grudzi�dz MrGarden zło�yła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od 
podatku od nieruchomo�ci od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z powy�sz� uchwał� podatnicy  
w okre�lonych przypadkach mog� utraci� prawo do korzystania ze zwolnienia za okre�lony okres, w tym za cały okres 
korzystania ze zwolnienia (zob. szerzej „Opis działalno�ci Grupy – Specjalne Strefy Ekonomiczne”). Na Dat� Prospektu 
ł�czna kwota pomocy publicznej otrzymanej przez MrGarden z powy�szego tytuły wyniosła 480 tys. zł, w tym: (i) 106,3 
tys. zł za rok 2014, (ii) 212,5 tys. zł za rok 2015, oraz (iii) 161,3 tys. zł za okres 9 miesi�cy w 2016 r. (za cały rok 2016 
kwota ta wyniesie 215,1 tys. zł.). 

Nie mo�na wykluczy� ryzyka, �e Grupa utraci prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci,  
a w konsekwencji Grupa b�dzie obowi�zana do zwrotu uzyskanej pomocy regionalnej (powi�kszonej o odsetki), co mo�e 
mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, perspektywy, a tak�e cen� Akcji.  

Istnieje równie� ryzyko, �e ze wzgl�du na zmieniaj�ce si� przepisy prawa dotycz�ce funkcjonowania SSE i zasad 
dotycz�cych wydawania zezwole� na prowadzenie działalno�ci w ramach SSE oraz ewentualne niedotrzymanie przez 
Grup� wska�ników okre�lonych w zezwoleniach uprawniaj�cych do otrzymania zwolnie� podatkowych, Grupa mo�e 
utraci� mo�liwo�� korzystania z ulg podatkowych. 

Ponadto Spółka zakłada, �e po wykorzystaniu ulg podatkowych przysługuj�cych jej z tytułu prowadzenia działalno�ci na 
terenie SSE efektywna stopa opodatkowania Grupy wzro�nie. 

Ryzyko zwi�zane z finansowaniem dłu�nym 

W celu sfinansowania swojej działalno�ci Grupa korzysta m.in. z finansowania dłu�nego ze �ródeł zewn�trznych. Na Dat� 
Prospektu Grupa korzystała m.in. z nast�puj�cych zewn�trznych �ródeł finansowania dłu�nego: kredytów i po�yczek, 
udzielonych głównie przez instytucje finansowe oraz leasingu finansowego i operacyjnego (zob. rozdz. „Opis działalno�ci 
Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe” oraz 
„Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej – Zadłu�enie finansowe”, gdzie m.in. przedstawiono informacje na temat 
terminów zapadalno�ci zadłu�enia finansowego Grupy z tytułu kredytów i po�yczek na dzie� 31 lipca 2016 r.). Na dzie�  
31 lipca 2016 r. warto�� zadłu�enia Grupy z tytułu kredytów i po�yczek wyniosła 251,5 mln PLN. 

Grupa nie mo�e zagwarantowa�, �e b�dzie w stanie zapewni� finansowanie swojej działalno�ci na korzystnych dla siebie 
warunkach oraz �e po pozyskaniu finansowania b�dzie w stanie spłaca� odsetki oraz kapitał lub wypełnia� inne 
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zobowi�zania wynikaj�ce z umów finansowych. Ponadto je�eli Grupa nie b�dzie w stanie pozyska� finansowania 
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, mo�e by� zmuszona do zmiany swojej strategii lub ograniczenia rozwoju,  
a w konsekwencji tempo osi�gania przez ni� przyj�tych celów strategicznych mo�e by� wolniejsze, ni� zało�y Grupa. 

Ponadto kredyty Grupy s� zabezpieczone wieloma zabezpieczeniami rzeczowymi na jej aktywach (zob. rozdz. 
„Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe”).  
W przypadku gdy Grupa nie b�dzie w stanie spłaci� zobowi�za� wynikaj�cych z umów finansowych, jej kredytodawcy 
b�d� mogli si� zaspokoi� z aktywów Grupy, co spowoduje utrat� przez ni� aktywów, na których ustanowione s� 
zabezpieczenia.  

Dodatkowo zawarte przez Grup� umowy finansowania zawieraj� wiele standardowych zobowi�za� finansowych  
i innych, w tym zobowi�zania dotycz�ce wska�ników finansowych, nieobci��ania maj�tku prawami osób trzecich, 
postanowienia na wypadek naruszenia zobowi�za� z tytułu innych umów i zmiany prowadzonej działalno�ci. 
Niedotrzymanie zobowi�zania finansowego lub innego zobowi�zania mo�e skutkowa� naruszeniem umów finansowania, 
negatywn� zmian� warunków udzielonego finansowania, a w przypadku nieuzyskania odpowiedniego zwolnienia z jego 
przestrzegania od podmiotów finansuj�cych mo�e spowodowa�, �e strony finansuj�ce odmówi� dalszego finansowania  
i za��daj� spłaty udzielonych kredytów lub postawi� je w stan wymagalno�ci. 

Ka�de z powy�szych zdarze� mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki 
lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z nast�pstwami wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

W Spółkach z Grupy w 2012 r. doszło do 56 wypadków przy pracy, w 2013 – do 32 wypadków, w 2014 – do 55 
wypadków, a w 2015 r. – do 58 wypadków. Spo�ród wskazanych wypadków w latach 2012-2015 miało miejsce pi�� 
wypadków o charakterze ci��kim i jeden wypadek o charakterze �miertelnym. Natomiast w 2016 r., według stanu na 
dzie� 30 czerwca 2016 r., w Spółkach z Grupy miały miejsce 44 wypadki przy pracy o charakterze lekkim. Na dzie� 30 
czerwca 2016 r. Spółki z Grupy s� stron� trzech post�powa� prawnych zwi�zanych z wypadkami przy pracy. 
Wyst�pienie wypadków przy pracy, w tym wypadków �miertelnych, mo�e narazi� Spółki z Grupy na roszczenia 
maj�tkowe ze strony pracowników lub innych uprawnionych osób, co mo�e mie� negatywny wpływ na jej działalno��, 
sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Na dzie� 30 czerwca 2016 r. w Grupie na stanowiskach nara�onych na czynniki szkodliwe i uci��liwe było 
zatrudnionych 620 osób. Koszty zwi�zane ze szczególnymi �wiadczeniami dla pracowników zatrudnionych na tych 
stanowiskach, jak równie� �wiadczenia dla osób, które zapadły na choroby zawodowe, ze wzgl�du na rzadkie 
wyst�powanie zdarze� tego typu nie miały w okresie obj�tym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi 
istotnego wpływu na poziom kosztów działalno�ci Grupy. 

W przypadku zwi�kszenia wymogów zwi�zanych z bezpiecze�stwem i higien� pracy, w szczególno�ci rozszerzenia 
katalogu chorób zawodowych, nało�enia dodatkowych obowi�zków w zakresie bezpiecze�stwa stanowisk pracy, wzrostu 
liczby wypadków przy pracy oraz zwi�kszenia liczby osób, u których stwierdzono wyst�pienie chorób zawodowych, 
Grupa mo�e by� zobowi�zana do poniesienia dodatkowych kosztów, co mo�e mie� negatywny wpływ na jej działalno��, 
sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 

Ryzyko zwi�zane z powi�zaniami rodzinnymi osób zasiadaj�cych w organach Spółki 

Pomi�dzy niektórymi członkami Zarz�du i Rady Nadzorczej wyst�puj� powi�zania rodzinne. 

Stanisław Bie�kowski, pełni�cy funkcj� Prezesa Zarz�du, oraz Małgorzata Bie�kowska, pełni�ca funkcj� członka Rady 
Nadzorczej, s� mał�e�stwem oraz rodzicami Przemysława i Dominiki Bie�kowskich, którzy pełni� w Spółce, 
odpowiednio, funkcj� Wiceprezesa Zarz�du oraz członka Rady Nadzorczej. W zwi�zku z istnieniem wy�ej wskazanych 
powi�za� rodzinnych istnieje ryzyko wyst�pienia potencjalnych konfliktów interesów, w szczególno�ci w zakresie 
zwi�zanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru Rady Nadzorczej nad Zarz�dem. 

Powy�sze okoliczno�ci mog� mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki, 
perspektywy, a tak�e cen� Akcji. 
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Ryzyka regulacyjne 

Ryzyko zwi�zane z systemem wsparcia dla OZE 

Grupa zamierza w przyszło�ci by� aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej. Spółka 
jest wła�cicielem jednostki kogeneracyjnej (tj. zespołu urz�dze� technicznych słu��cych do produkcji energii elektrycznej  
i cieplnej) zlokalizowanej w Zakładzie Produkcji Pellet, która na Dat� Prospektu została wydzier�awiona do Stelmet 
Bioenergia, której wspólnikiem jest Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A., podmiot bezpo�rednio zale�ny od Rainbow 
Fund 2 (patrz „Akcjonariusz Sprzedaj�cy” oraz „Opis działalno�ci Grupy – Działalno�� Grupy w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej”). Na Dat� Prospektu Spółka ubiega si� o koncesj� na wytwarzanie energii elektrycznej. 

Po uzyskaniu odpowiedniej koncesji prowadzenie działalno�ci polegaj�cej na wytwarzaniu energii elektrycznej  
w odnawialnym �ródle energii b�dzie kwalifikowało Grup� do korzystania z systemu wsparcia dla OZE przez 
uzyskiwanie tzw. zielonych certyfikatów, które mog� by� nast�pnie przedmiotem sprzeda�y, a co za tym idzie, stanowi� 
dodatkowe przychody Grupy. 

Zmiany systemu wsparcia w wyniku nowelizacji Ustawy o OZE lub jakakolwiek inna niekorzystna zmiana 
mechanizmów wsparcia dla OZE, która weszła w �ycie 1 lipca 2016 r. mo�e mie� istotny negatywny wpływ na 
opłacalno�� wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W takim samym stopniu mo�e ona wpływa� na poda� oraz ceny 
�wiadectw pochodzenia, oraz na przyszł� rentowno�� działalno�ci Grupy polegaj�cej na wytwarzaniu energii 
elektrycznej, a co za tym idzie, mie� w przyszło�ci istotny niekorzystny wpływ na działalno��, wyniki finansowe, 
sytuacj� finansow� oraz plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju Grupy, a tak�e na cen� Akcji. 

Ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa pa�stw, w których Grupa prowadzi działalno�� 

Działalno�� Grupy podlega w Polsce ró�nym regulacjom (m.in. w zakresie ochrony przeciwpo�arowej i bezpiecze�stwa, 
ochrony �rodowiska, w tym norm impregnacji, przepisów prawa pracy oraz dotycz�cych funkcjonowania SSE). Je�eli 
działalno�� Grupy b�dzie prowadzona niezgodnie z tymi wymogami, mo�e ona zosta� zobowi�zana do zapłaty kar, opłat 
lub odszkodowa� przewidzianych przez prawo, a ponadto w razie naruszenia wymogów przewidzianych prawem 
ochrony �rodowiska mo�e zosta� ograniczona. 

Co wi�cej, w najbli�szych latach nie mo�na wykluczy� zaostrzenia przepisów i wymogów z zakresu ochrony 
�rodowiska, zdrowia i bezpiecze�stwa, zarówno w Polsce, jak i w regulacjach UE. Wobec braku jasno�ci co do 
przyszłych regulacji Grupa w przyszło�ci mo�e by� zobowi�zana do poniesienia znacz�cych kosztów lub nakładów 
inwestycyjnych zwi�zanych z dostosowaniem instalacji do nowych wymogów. Ponadto obiekty eksploatowane przez 
Grup� mog� si� sta� przedmiotem bardziej rygorystycznych ni� obecnie kontroli. 

Grupa działa na rynku polskim oraz za granic�, w szczególno�ci na rynku niemieckim, francuskim oraz brytyjskim. 
Produkty Grupy s� sprzedawane w ponad 25 krajach. W zwi�zku z powy�szym działalno�� Grupy podlega równie� 
przepisom jurysdykcji innych ni� polska. Regulacje te podlegaj� ró�norodnym interpretacjom i mog� by� stosowane  
w sposób niejednolity. Spółka nie mo�e zapewni�, �e jej interpretacja przepisów prawa pa�stw, w których prowadzi 
działalno��, nie zostanie zakwestionowana, a ka�dy przypadek uznania zasadno�ci takiego zakwestionowania mo�e 
skutkowa� kar� lub grzywn� albo mo�e zobowi�za� Grup� do zmiany praktyki, a wszystko to mo�e mie� negatywny 
wpływ na jej działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki lub perspektywy. 

Przyj�cie nowych albo nowelizacje ju� istniej�cych ustaw, rozporz�dze�, przepisów lub zarz�dze� w krajach, w których 
Grupa prowadzi działalno��, mo�e wymaga� znacz�cych, nieprzewidzianych wydatków lub powodowa� ograniczenia  
w korzystaniu z okre�lonych obiektów przez Grup�, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na jej działalno��, sytuacj� 
finansow�, perspektywy rozwoju, wyniki lub cen� rynkow� Akcji. W najszerszym stopniu mo�e to dotyczy� tych 
aspektów działalno�ci Grupy, które podlegaj� szczególnej reglamentacji. 

Ryzyko zwi�zane ze zmianami przepisów prawa podatkowego wła�ciwych dla działalno�ci Grupy lub ich interpretacji, 
a tak�e ze zmianami indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego  

Przepisy polskiego prawa podatkowego s� skomplikowane i podlegaj� cz�stym zmianom. Praktyka stosowania prawa 
podatkowego przez organy podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie s�dów administracyjnych w tym zakresie 
nierzadko wyst�puj� istotne rozbie�no�ci. Grupa nie mo�e zagwarantowa�, �e organy podatkowe nie dokonaj� 
odmiennej, niekorzystnej dla Spółki lub Spółek z Grupy interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez Spółk� 
lub Spółki z Grupy. W szczególno�ci Grupa nie mo�e wykluczy� ryzyka, �e wraz z wprowadzeniem przepisów 
dotycz�cych unikania opodatkowania, które posługuj� si� klauzulami generalnymi i których interpretacja i zakres 
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zastosowania b�dzie kształtowany w praktyce przez organy podatkowe i orzecznictwo s�dów administracyjnych, organy 
podatkowe dokonaj� odmiennej od Grupy oceny skutków podatkowych czynno�ci dokonywanych przez Spółk� lub 
Spółki z Grupy. Nie mo�na tak�e wykluczy� ryzyka, �e poszczególne indywidualne interpretacje podatkowe, uzyskane 
oraz stosowane ju� przez Spółk� lub Spółki z Grupy, zostan� zmienione lub zakwestionowane. Istnieje tak�e ryzyko, �e 
wraz z wprowadzeniem nowych regulacji Spółka lub Spółki z Grupy b�d� musiały podj�� działania dostosowawcze, co 
mo�e skutkowa� zwi�kszonymi kosztami wymuszonymi okoliczno�ciami zwi�zanymi z dostosowaniem si� do nowych 
przepisów. Z uwagi na powy�sze nie mo�na wykluczy� zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowo�ci 
rozlicze� podatkowych Spółki lub Spółek z Grupy w zakresie nieprzedawnionych zobowi�za� podatkowych oraz 
okre�lenia zaległo�ci podatkowych tych podmiotów, co mo�e mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej 
sytuacj� finansow�, wyniki oraz cen� Akcji. 

Dodatkowo, z uwagi na transgraniczny charakter, na działalno�� Grupy maj� równie� wpływ umowy mi�dzynarodowe,  
w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polsk� z innymi pa�stwami. Odmienna interpretacja 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dokonywana przez organy podatkowe, jak równie� zmiany tych�e umów, 
mog� mie� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki oraz cen� Akcji. 

Transakcje z podmiotami powi�zanymi realizowane przez Spółk� i Spółki z Grupy mog� by� poddane kontroli przez 
organy podatkowe lub skarbowe 

Spółka oraz Spółki z Grupy przeprowadzaj� transakcje z podmiotami powi�zanymi. Ze wzgl�du na szczególny charakter 
transakcji z podmiotami powi�zanymi, zło�ono�� i niejednoznaczno�� przepisów prawnych reguluj�cych metody badania 
stosowanych cen, a tak�e trudno�ci w zidentyfikowaniu porównywalnych transakcji do celów odniesie�, nie mo�na 
zapewni�, �e Spółka oraz poszczególne Spółki z Grupy nie zostan� poddane kontrolom lub innym czynno�ciom 
sprawdzaj�cym podejmowanym przez organy podatkowe albo organy kontroli skarbowej. Ewentualne zakwestionowanie 
metod okre�lenia warunków rynkowych do celów powy�szych transakcji mo�e mie� istotny negatywny wpływ na 
działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki oraz cen� Akcji. 

Czynniki ryzyka zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami 

Znaczny akcjonariusz mo�e mie� interesy sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy 

Po zako�czeniu Oferty, przy zało�eniu, �e wszystkie Akcje Oferowane zostan� zaoferowane i sprzedane, Stanisław 
Bie�kowski b�dzie posiadał za po�rednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. 80% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu (zob. rozdz. „Akcjonariusz Sprzedaj�cy”). Stanisław Bie�kowski mo�e tak�e bezpo�rednio lub za 
po�rednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. naby� dodatkowe Akcje, zwi�kszaj�c w ten sposób swój udział  
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stanisław Bie�kowski mo�e wykonywa� prawo głosu  
z posiadanych przez siebie Akcji za po�rednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. we wszystkich sprawach, 
które uzna za wła�ciwe. Ze wzgl�du na pakiet akcji posiadany za po�rednictwem Rainbow Fund 2 przez Stanisława 
Bie�kowskiego oraz udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przewidywane rozproszenie akcjonariatu 
Spółki, Stanisław Bie�kowski mo�e sprawowa� kontrol� nad Spółk� poprzez m.in. decyduj�cy wpływ na sprawy 
wymagaj�ce zgody Walnego Zgromadzenia, w tym wymagaj�ce bezwzgl�dnej wi�kszo�ci głosów obecnych na danym 
Walnym Zgromadzeniu, które wybiera członków Rady Nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru członków Zarz�du, 
oraz decyzjami w sprawie wypłaty dywidendy. Interesy Stanisława Bie�kowskiego i interesy innych akcjonariuszy 
Spółki mog� by� rozbie�ne, co mo�e wywrze� istotny negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, 
perspektywy rozwoju, wyniki lub cen� rynkow� Akcji. 

Zdolno�� do wypłaty dywidendy mo�e by� ograniczona i w zwi�zku z tym nie ma �adnej pewno�ci, �e Spółka b�dzie 
wypłacała dywidend� zgodnie z przyj�t� polityk� dywidendy ani �e w ogóle b�dzie wypłacała dywidend� w danym roku 

Istnieje wiele czynników, które mog� wpłyn�� na decyzj� o wypłacie przez Spółk� dywidendy akcjonariuszom.  
W szczególno�ci wypłata dywidendy w przyszło�ci b�dzie zale�ała od wyników działalno�ci, płynno�ci finansowej oraz 
potrzeb kapitałowych Spółki i Grupy. Rekomendacje Zarz�du w zakresie wypłaty dywidendy b�d� zale�ały od wielu 
czynników, a w szczególno�ci od wielko�ci przepływów operacyjnych, dost�pno�ci finansowania dłu�nego, planowanych 
inwestycji oraz zapotrzebowania na finansowanie maj�tku obrotowego netto. Niemniej rekomendacja Zarz�du nie jest 
wi���ca dla akcjonariuszy i ostateczna decyzja co do wypłaty dywidendy, w tym odno�nie do jej wysoko�ci, b�dzie – poza 
wskazanymi powy�ej ograniczeniami prawnymi i umownymi – zale�ała od Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto struktura Grupy i to, �e Spółki Zale�ne w roku obrotowym 2014/2015 wygenerowały na poziomie 
jednostkowym 191,8 mln zł przychodów oraz 55,8 mln zł zysku, co ł�cznie stanowiło 29,3% sumy przychodów oraz 
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30,3% sumy zysków jednostkowych całej Grupy, wpływa na zdolno�� Spółki do wypłaty dywidendy, gdy� ta zdolno�� 
zale�y w znacznym stopniu od zysku, posiadania innych kapitałów, które mo�na przeznaczy� na wypłat� dywidendy  
i przepływów pieni��nych Spółek Zale�nych i ich zdolno�ci do wypłaty dywidendy na rzecz Spółki jako akcjonariusza. 
Dodatkowo umowy kredytowe, których stron� s� niektóre ze Spółek Zale�nych, zawieraj� postanowienia ograniczaj�ce 
mo�liwo�� wypłaty dywidendy (zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza 
normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe”).  

Nie ma pewno�ci, �e Spółka b�dzie zdolna do wypłaty dywidendy zgodnie z polityk� dywidendy oraz �e niektóre  
z opisanych powy�ej ogranicze� nie wpłyn� negatywnie na polityk� dywidendy Spółki lub �e dywidenda zostanie 
wypłacona w ogóle w danym roku lub na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy i rynek, co mo�e mie� istotny 
negatywny wpływ na działalno�� Grupy, jej sytuacj� finansow�, wyniki działalno�ci i cen� Akcji. 

Przyszłe oferty dłu�nych zamiennych na akcje lub udziałowych papierów warto�ciowych Spółki lub sprzeda� 
znacznego pakietu Akcji w przyszło�ci mog� mie� niekorzystny wpływ na cen� rynkow� Akcji i mog� rozwodni� 
udziały akcjonariuszy Spółki 

W celu sfinansowania działalno�ci Grupy lub te� z innych powodów w przyszło�ci Spółka mo�e pozyska� dodatkowy 
kapitał, oferuj�c dłu�ne lub udziałowe papiery warto�ciowe, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje zwykłe lub 
podporz�dkowane, warranty subskrypcyjne oraz akcje zwykłe. 

Emisja udziałowych papierów warto�ciowych lub dłu�nych papierów warto�ciowych z prawem konwersji na akcje, je�li 
zostanie dokonana z wył�czeniem prawa poboru lub innych praw subskrypcyjnych albo je�eli dotychczasowi 
akcjonariusze podejm� decyzj� o niewykonaniu prawa poboru lub innego prawa do obj�cia akcji nowej emisji Spółki, 
mo�e rozwodni� prawa maj�tkowe i prawa głosu dotychczasowych akcjonariuszy lub obni�y� cen� akcji Spółki, a nawet 
spowodowa� wyst�pienie obu tych czynników jednocze�nie. Wykonanie praw konwersji przez posiadaczy obligacji 
zamiennych, które Spółka mo�e wyemitowa� w przyszło�ci, mo�e równie� rozwodni� udziały akcjonariuszy w Spółce.  

Posiadaczom akcji zwykłych Spółki przysługuje ustawowe prawo poboru uprawniaj�ce ich do nabycia okre�lonego 
procentu ka�dej nowej emisji akcji zwykłych Spółki. W konsekwencji posiadacze Akcji Spółki maj� w pewnych 
okoliczno�ciach prawo nabycia akcji, które Spółka mo�e wyemitowa� w przyszło�ci w celu zachowania ich udziału 
procentowego w kapitale zakładowym Spółki. Je�li Walne Zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru lub 
akcjonariusze nie wykonaj� takich praw, ich udział w kapitale zakładowym zostanie zmniejszony. Poniewa� co do 
zasady ka�da decyzja Spółki o emisji papierów warto�ciowych zale�y od warunków rynkowych, podj�cia uchwały przez 
Walne Zgromadzenie Spółki oraz innych czynników le��cych poza kontrol� Spółki, Spółka nie jest w stanie przewidzie� 
ani oszacowa� kwoty, terminu ani charakteru takich przyszłych emisji. W zwi�zku z tym inwestorzy ponosz� ryzyko, �e 
przyszłe oferty akcji Spółki mog� zmniejszy� cen� rynkow� Akcji i rozwodni� ich udział w kapitale zakładowym Spółki. 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy lub inni akcjonariusze Spółki, którzy nab�d� pakiet Akcji w ramach Oferty lub  
w ramach transakcji sesyjnych, mog� planowa� sprzeda� Akcji lub papierów warto�ciowych daj�cych prawa do Akcji  
w przyszło�ci. Sprzeda� znacz�cej liczby Akcji w przyszło�ci lub oczekiwanie, �e taka sprzeda� nast�pi po zamkni�ciu 
Oferty, zwłaszcza po wyga�ni�ciu umownych ogranicze� emisji, sprzeda�y lub innego rodzaju zbycia Akcji nało�onych 
na Spółk� oraz Akcjonariusza Sprzedaj�cego mog� mie� niekorzystny wpływ na cen� rynkow� akcji Spółki oraz istotnie 
ograniczy� zdolno�� Grupy do pozyskania kapitału poprzez oferty publiczne lub subskrypcje prywatne akcji lub innych 
papierów warto�ciowych. Ponadto sprzeda� Akcji przez jednego lub kilku istotnych akcjonariuszy Spółki mo�e 
skutkowa� negatywnym postrzeganiem sytuacji Spółki lub perspektyw jej strategicznego wzrostu, a w konsekwencji 
mo�e negatywnie wpłyn�� na warto�� Akcji. Spółka nie jest w stanie przewidzie� potencjalnego wpływu sprzeda�y Akcji 
przez obecnych lub przyszłych akcjonariuszy lub przekonania, �e taka sprzeda� nast�pi, na cen� Akcji. 

Ryzyko niemo�no�ci efektywnego wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji 

Na Dat� Prospektu cele akwizycyjne Grupy nie zostały okre�lone, a Zarz�d analizuje potencjalne cele przej�cia oraz 
prowadzi wst�pne rozmowy z takimi podmiotami i na Dat� Prospektu Spółka nie zaci�gn�ła wi���cych zobowi�za� 
inwestycyjnych. 

W przypadku gdyby wpływy z emisji Nowych Akcji okazały si� niewystarczaj�ce do zrealizowania planowanych przej�� 
lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były ni�sze od oczekiwanych, Grupa mo�e skorzysta� z zewn�trznego 
finansowania dłu�nego, co mo�e spowodowa� wzrost kosztów finansowych Grupy i w konsekwencji mie� negatywny 
wpływ na jej sytuacj� finansow�. Ponadto, w przypadku niewykorzystania wszystkich lub cz��ci wpływów z Oferty na 
cele akwizycyjne, Spółka przeznaczyłaby wpływy z Oferty na spłat� zadłu�enia Grupy, co mo�e mie� wpływ na poziom 
efektywno�ci zarz�dzania �rodkami finansowymi Grupy.  
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Zgodnie z intencj� Emitenta wpływy z emisji Nowych Akcji maj� zosta� wykorzystane zgodnie z zało�eniami 
przedstawionymi w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty”. Na Dat� Prospektu Spółka nie planuje odst�pienia od 
realizacji opisanych w niniejszym Prospekcie celów emisyjnych. Niemniej Spółka nie mo�e wykluczy�, i� ich realizacja 
mo�e wydłu�y� si� w czasie oraz �e nie wyst�pi� niedaj�ce si� przewidzie� na Dat� Prospektu wydarzenia powoduj�ce, 
�e realizacja celów emisyjnych oka�e si� niemo�liwa lub bezzasadna. 

Oferta mo�e nie doj�� do skutku 

Poza przypadkami odwołania lub zawieszenia Oferty wskazanymi w rozdziale „Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka 
zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami – Oferta mo�e zosta� odwołana lub zawieszona” Oferta  
w zakresie Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w nast�puj�cych wypadkach: 

� co najmniej 1 Nowa Akcja nie została obj�ta i nale�ycie opłacona; lub 

� Zarz�d nie zło�y wniosku w sprawie rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym 
przez prawo; lub 

� uprawomocni si� postanowienie s�du rejestrowego o odmowie rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji Nowych Akcji. 

Oferta w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku, je�eli Akcjonariusz Sprzedaj�cy odst�pi od 
przeprowadzenia Oferty albo je�eli nie zostanie obj�ta zapisami i nale�ycie opłacona co najmniej jedna Akcja 
Sprzedawana. W przypadku wyst�pienia nadsubskrypcji Akcji Oferowanych przydział Akcji Oferowanych nast�pi na 
zasadach proporcjonalnej redukcji ka�dego ze zło�onych zapisów. 

Uchwała Emisyjna zawiera upowa�nienie dla Zarz�du do ustalenia ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych  
w Ofercie oraz do okre�lenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jak� zostanie podwy�szony kapitał 
zakładowy. Zarz�d mo�e skorzysta� z powy�szego upowa�nienia i okre�li� ostateczn� liczb� Nowych Akcji oferowanych 
w Ofercie. Na Dat� Prospektu Zarz�d nie podj�ł decyzji odno�nie do ewentualnego skorzystania z powy�szego 
upowa�nienia, w zwi�zku z czym na Dat� Prospektu ostateczna liczba Nowych Akcji nie jest ustalona. Nie mo�na 
całkowicie wykluczy� ryzyka, �e w przypadku okre�lenia przez Zarz�d ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych  
w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji ni� ustalona przez Zarz�d 
s�d rejestrowy mo�e uzna�, �e emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówi� rejestracji 
podwy�szenia kapitału zakładowego. 

Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego, wynikaj�cego z emisji Nowych Akcji, uzale�niona jest tak�e od 
zło�enia przez Zarz�d odpowiedniego o�wiadczenia okre�laj�cego ostateczn� sum�, o jak� ma zosta� podwy�szony 
kapitał zakładowy, wysoko�� obj�tego kapitału oraz doprecyzowuj�cego tre�� Statutu, w zakresie wysoko�ci kapitału 
zakładowego Spółki, na podstawie liczby Nowych Akcji obj�tych wa�nymi zapisami. O�wiadczenie to, zło�one na 
podstawie art. 310 KSH, w zwi�zku z art. 431 § 7 KSH, powinno zosta� zał�czone do wniosku o zarejestrowanie 
podwy�szenia kapitału zakładowego. Niezło�enie powy�szego o�wiadczenia przez Zarz�d spowodowałoby niemo�no�� 
rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym skutkowałoby niedoj�ciem 
emisji Nowych Akcji do skutku. 

W przypadku niedoj�cia do skutku emisji Nowych Akcji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW zwrot wpłat 
na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów warto�ciowych b�d� 
zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowa� Praw do Akcji na rynku 
podstawowym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat b�dzie stanowi� iloczyn liczby Praw do Akcji 
znajduj�cych si� na rachunku papierów warto�ciowych inwestora oraz Ceny Akcji Oferowanych i w zwi�zku z tym, 
je�eli cena, po której inwestor nabył Prawa do Akcji na rynku, b�dzie wy�sza od Ceny Akcji Oferowanych, inwestor 
poniesie szkod�. 

Oferta mo�e zosta� odwołana lub zawieszona 

Przed rozpocz�ciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka i Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog� zawiesi� przeprowadzenie Oferty bez wyznaczania jej 
nowych terminów. Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog�  
w pó�niejszym terminie ustali� nowy harmonogram Oferty. W przypadku niedoj�cia do skutku emisji Nowych Akcji po 
dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW zwrot wpłat na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych 
inwestorów, na których rachunkach papierów warto�ciowych b�d� zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji 
dokonanych w ostatnim dniu notowa� Praw do Akcji na rynku podstawowym GPW. 



STELMET S.A. 

 

51 
 

Po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów od inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu  
z Globalnymi Koordynatorami, mog� zawiesi� przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowych terminów Oferty. Spółka  
i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog� w pó�niejszym terminie ustali� nowy 
harmonogram Oferty. Oferta mo�e zosta� zawieszona tylko z wa�nych powodów. Informacja o zawieszeniu Oferty po 
rozpocz�ciu przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w trybie przewidzianym 
w art. 51 Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Aneks ten b�dzie 
podany do publicznej wiadomo�ci w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Do wa�nych powodów nale�y zaliczy� w szczególno�ci zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłyn��, 
bezpo�rednio lub po�rednio, na powodzenie Oferty lub powodowa� zwi�kszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub 
subskrybentów Akcji Oferowanych. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty mo�e zosta� podj�ta bez jednoczesnego 
wskazania nowych terminów Oferty, które mog� zosta� ustalone w terminie pó�niejszym. 

Przed rozpocz�ciem okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu  
z Globalnymi Koordynatorami, mog�, według własnego uznania, odst�pi� od przeprowadzenia Oferty bez podania 
przyczyn, tym samym dokonuj�c skutecznego odwołania Oferty. 

Po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami, mog�, według własnego uznania, odst�pi� od przeprowadzenia Oferty, o ile, zdaniem Spółki  
i Akcjonariusza Sprzedaj�cego, istniej� ku temu wa�ne powody. Do wa�nych powodów mo�na zaliczy� w szczególno�ci: 

� nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granic�, które mogłyby 
mie� istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodark� Polski, Ofert� lub na działalno�� Grupy  
(np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); 

� nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze ni� wskazane powy�ej, mog�ce mie� istotny, 
bezpo�redni lub po�redni, negatywny wpływ na działalno�� Grupy lub mog�ce skutkowa� wyrz�dzeniem Grupie 
istotnej, bezpo�redniej lub po�redniej, szkody lub doprowadzi� do istotnego, bezpo�redniego lub po�redniego, 
zakłócenia jego działalno�ci; 

� istotn�, bezpo�redni� lub po�redni�, negatywn� zmian� dotycz�c� działalno�ci, sytuacji finansowej lub wyników 
operacyjnych Grupy; 

� zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami warto�ciowymi na GPW lub na innych rynkach 
giełdowych, je�li okoliczno�ci te mogłyby wywrze� istotny negatywny wpływ na Ofert�; 

� niezadowalaj�cy poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowania ksi�gi popytu  
w zakresie liczby Akcji Oferowanych b�d� ich ceny; 

� niewystarczaj�c�, zdaniem Globalnych Koordynatorów, prognozowan� liczb� Akcji w obrocie na GPW, 
niezapewniaj�c� odpowiedniej płynno�ci Akcji; 

� nagłe i nieprzewidziane zmiany, które mog� wywrze� bezpo�redni lub po�redni, istotny i niekorzystny wpływ na 
działalno�� Grupy; lub 

� wypowiedzenie lub rozwi�zanie Umowy o Plasowanie Akcji. 

Do momentu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy mo�e na zasadach opisanych powy�ej, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podj�� 
niezale�nie od Spółki decyzj� o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty. W takim przypadku Spółka mo�e przeprowadzi� 
Ofert� bez udziału Akcjonariusza Sprzedaj�cego. W okresie nast�puj�cym po ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, do dnia 
dokonania przydziału Akcji Oferowanych decyzja o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty mo�e zosta� podj�ta  
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ł�cznie przez Spółk� i Akcjonariusza Sprzedaj�cego w odniesieniu do 
wszystkich Akcji Oferowanych. Z kolei podj�cie przez Spółk�, na zasadach opisanych powy�ej, decyzji o odst�pieniu od 
przeprowadzenia Oferty oznacza� b�dzie tak�e odst�pienie od przeprowadzenia Oferty przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego, 
a podj�cie przez Spółk�, na zasadach opisanych powy�ej, decyzji o zawieszeniu Oferty oznacza� b�dzie tak�e równoczesne 
zawieszenie Oferty przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego. Natomiast nie jest mo�liwe zawieszenie Oferty jedynie w stosunku 
do Akcji Sprzedawanych i równoczesne kontynuowanie Oferty w zakresie odnosz�cym si� do Nowych Akcji. 

Je�eli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejm� decyzj�  
o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty w cało�ci oraz Spółka zrezygnuje z zamiaru ubiegania si� o dopuszczenie Akcji 
Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym zakresie zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie ogłoszenia zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej w ten 
sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 
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Odst�pienie od przeprowadzenia Oferty nie b�dzie mo�liwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. 

Uchwała Emisyjna mo�e by� przedmiotem powództwa o jej uchylenie 

Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem b�d� dobrymi obyczajami i godz�ca  
w interesy spółki lub maj�ca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza mo�e zosta� zaskar�ona w drodze wytoczonego 
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto zgodnie z art. 425 KSH, mo�liwe jest zaskar�enie uchwały 
walnego zgromadzenia sprzecznej z ustaw� w drodze wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
niewa�no�ci takiej uchwały. Na Dat� Prospektu Spółka nie posiada �adnych informacji o wytoczeniu powództwa  
w zwi�zku z Uchwał� Emisyjn�, jednak do Daty Prospektu terminy na wniesienie powództwa nie upłyn�ły. Mimo 
dochowania wymaganych prawem czynno�ci, by zapewni� zgodno�� Uchwały Emisyjnej z przepisami prawa, dobrymi 
obyczajami i interesem Spółki, Spółka nie mo�e wykluczy�, �e takie powództwa nie zostan� wytoczone w przyszło�ci. 
W dniu 29 czerwca 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy podejmowaniu Uchwały Emisyjnej �aden  
z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. 

W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w zwi�zku z ofert� publiczn� lub ubieganiem 
si� o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym KNF mo�e m.in. zakaza� przeprowadzenia 
Oferty lub zawiesi� Ofert� oraz nakaza� wstrzymanie ubiegania si� lub zakaza� ubiegania si� o dopuszczenie lub 
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w zwi�zku z ofert� publiczn�, subskrypcj� lub sprzeda�� dokonywanymi na podstawie tej oferty na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedaj�cego lub inne podmioty uczestnicz�ce w tej ofercie, 
subskrypcji lub sprzeda�y w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedaj�cego albo uzasadnionego podejrzenia, �e takie 
naruszenie mo�e nast�pi�, KNF mo�e: 

� nakaza� wstrzymanie rozpocz�cia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzeda�y albo przerwanie jej przebiegu na 
okres nie dłu�szy ni� 10 dni roboczych, lub 

� zakaza� rozpocz�cia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzeda�y albo dalszego jej prowadzenia, lub 

� opublikowa�, na koszt emitenta lub sprzedaj�cego, informacj� o niezgodnym z prawem działaniu w zwi�zku  
z ofert� publiczn�, subskrypcj� lub sprzeda��. 

W zwi�zku z dan� ofert� publiczn�, subskrypcj� lub sprzeda�� KNF mo�e wielokrotnie zastosowa� �rodki przewidziane 
w punktach (ii) i (iii) powy�ej. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 
przepisów prawa w zwi�zku z ubieganiem si� o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu na 
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty wyst�puj�ce w imieniu lub na 
zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, �e takie naruszenie mo�e nast�pi�, KNF mo�e zastosowa� 
analogiczne �rodki jak wskazane powy�ej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF mo�e zastosowa� �rodki, o których mowa powy�ej, tak�e  
w przypadku gdy: (i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzeda� papierów warto�ciowych, dokonywane na podstawie tej 
oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znacz�cy sposób naruszałyby 
interesy inwestorów, (ii) istniej� przesłanki, które w �wietle przepisów prawa mog� prowadzi� do ustania bytu prawnego 
emitenta, (iii) działalno�� emitenta była lub jest prowadzona z ra��cym naruszeniem przepisów prawa, które to 
naruszenie mo�e mie� istotny wpływ na ocen� papierów warto�ciowych emitenta lub te� w �wietle przepisów prawa 
mo�e prowadzi� do ustania bytu prawnego lub upadło�ci emitenta, lub (iv) status prawny papierów warto�ciowych jest 
niezgodny z przepisami prawa, i w �wietle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów warto�ciowych za 
nieistniej�ce lub obarczone wad� prawn� maj�c� istotny wpływ na ich ocen�. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpiecze�stwo 
obrotu na rynku regulowanym lub jest zagro�ony interes inwestorów, GPW na ��danie KNF wstrzymuje dopuszczenie 
do obrotu na tym rynku lub rozpocz�cie notowa� wskazanymi przez KNF papierami warto�ciowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłu�szy ni� 10 dni. 

Wyst�pienie powy�szych czynników mo�e mie� istotny negatywny wpływ na powodzenie Oferty. 
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Grupa, Akcjonariusz Sprzedaj�cy lub inne osoby, lub podmioty działaj�ce w ich imieniu mog� narusza� obowi�zuj�ce 
przepisy prawa, prowadz�c akcj� promocyjn� w zwi�zku z Ofert�  

Ustawa o Ofercie Publicznej dopuszcza mo�liwo�� prowadzenia przez emitenta, akcjonariuszy sprzedaj�cych oraz inne 
osoby i podmioty działaj�ce w ich imieniu akcji promocyjnej w zwi�zku z ofert� publiczn� i okre�la zasady takiej akcji. 
Nie ma pewno�ci, �e Grupa, Akcjonariusz Sprzedaj�cy lub inne podmioty działaj�ce w ich imieniu nie narusz� 
obowi�zuj�cych przepisów prawa w tym zakresie. 

Zgodnie z art. 53 ust. 12 Ustawy o Ofercie Publicznej je�eli Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy lub inne podmioty 
działaj�ce w ich imieniu nie b�d� przestrzega� okre�lonych wymogów dotycz�cych akcji promocyjnej, KNF mo�e: (i) 
nakaza� wstrzymanie rozpocz�cia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia do czasu usuni�cia wszelkich 
nieprawidłowo�ci; (ii) zakaza� prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególno�ci w przypadku gdy Spółka lub 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy uchylaj� si� od usuni�cia wskazanych przez KNF nieprawidłowo�ci lub tre�� materiałów 
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub (iii) opublikowa�, na koszt Spółki lub Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego, informacj� o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazuj�c naruszenia prawa.  

Wszelkie tego typu sankcje nało�one przez KNF mog� mie� negatywny wpływ na powodzenie Oferty. 

Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji mog� nie zosta� dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarz�du GPW i przyj�cia Akcji 
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji do depozytu papierów warto�ciowych 
przez KDPW. Zgoda taka mo�e by� udzielona, je�li Spółka spełni wszystkie wymogi prawne okre�lone w stosownych 
regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególno�ci wymogi w zakresie 
minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Zgodnie z Rozporz�dzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku 
podstawowego (b�d�cego rynkiem oficjalnych notowa� giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest 
zapewniona, je�eli w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka�dy posiada nie wi�cej ni� 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, znajduje si�: (i) co najmniej 25% akcji spółki obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na 
rynku oficjalnych notowa� lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o ł�cznej warto�ci stanowi�cej, według ostatniej ceny 
emisyjnej lub ceny sprzeda�y akcji, równowarto�� w złotych co najmniej 17 mln EUR. Ponadto Rozporz�dzenie o Rynku 
i Emitentach wymaga, aby: (i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) emitent 
publikował sprawozdania finansowe wraz z opini� podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne 
lata obrotowe poprzedzaj�ce zło�enie wniosku o dopuszczenie. Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mog� by� 
dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został sporz�dzony 
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez wła�ciwy organ nadzoru, chyba �e sporz�dzenie lub 
zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, (ii) zbywalno�� akcji nie jest ograniczona, (iii) w stosunku 
do emitenta nie toczy si� post�powanie upadło�ciowe lub likwidacyjne, (iv) z zastrze�eniem okre�lonych wyj�tków 
kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna 
wynosi� co najmniej 60 mln zł albo równowarto�� w złotych 15 mln EUR, (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których 
ka�dy uprawniony jest do wykonywania mniej ni� 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje si� co 
najmniej: (a) 15% akcji obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji obj�tych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o warto�ci równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej 
ceny sprzeda�y lub emisyjnej, a tak�e (vi) akcje znajduj� si� w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza 
podstaw� dla kształtowania si� płynnego obrotu giełdowego. 

Na Dat� Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku 
podstawowym jak i równoległym). Emitent zakłada, �e po zako�czeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia  
i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Je�eli po zako�czeniu Oferty Emitent nie b�dzie spełniał 
wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Emitent b�dzie ubiega� si�  
o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia kryteriów 
dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW, Emitent nie zamierza ubiega� si� o wprowadzenie Akcji do 
alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Bior�c pod uwag� zało�enia Oferty, tj. m.in. fakt pierwsze�stwa  
w przydziale Nowych Akcji oraz przy zało�eniu nieprzydzielania inwestorom Akcji Sprzedawanych, Emitent nie b�dzie 
spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie minimalnego rozproszenia na 
poziomie 15%. Jednocze�nie Spółka zakłada, �e mimo niespełnienia powy�szego warunku b�dzie w stanie spełni� 
warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 100.000 sztuk o ł�cznej warto�ci co najmniej 4.000.000 zł liczonej 
według ceny emisyjnej. Ponadto, przy zało�eniu przydzielenia inwestorom wszystkich Nowych Akcji oraz wszystkich 
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Akcji Sprzedawanych, Emitent nie b�dzie spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 
w zakresie minimalnego rozproszenia na poziomie 25%. Jednocze�nie Spółka zakłada, �e mimo niespełnienia 
powy�szego warunku b�dzie w stanie spełni� warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 500.000 sztuk o ł�cznej 
warto�ci co najmniej 17.000.000 EUR liczonej według ceny emisyjnej Jednak�e spełnienie tych warunków jest  
w dalszym ci�gu zwi�zane z ryzykami, o których mowa powy�ej. 

Analizuj�c wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz 
Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW, GPW bierze pod uwag� aktualn� i przewidywan� sytuacj� finansow� Spółki, jej 
perspektywy rozwoju oraz do�wiadczenie i kwalifikacje jego kadry zarz�dzaj�cej, maj�c na uwadze bezpiecze�stwo 
rynku i jego uczestników. Bior�c pod uwag�, �e niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW s� 
uznaniowe i nale�� do oceny GPW, Spółka nie mo�e zapewni�, �e takie zgody i zezwolenia zostan� uzyskane ani �e 
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostan� dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powzi�cia przez Spółk� informacji, i� z powodu przewidywanego 
wyniku Oferty Spółka mo�e nie spełni� wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na 
rynku regulowanym GPW, Spółka rozwa�y odst�pienie od przeprowadzenia Oferty. Ponadto Spółka nie mo�e całkowicie 
wykluczy�, �e z powodu okoliczno�ci le��cych poza jej kontrol� dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych,  
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na głównym rynku GPW nast�pi w terminach innych, 
ni� pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomi�dzy subskrypcj� przez inwestorów a pierwszym dniem 
notowania Akcji Oferowanych (zob. rozdział „Warunki Oferty – Przewidywany harmonogram Oferty”), która mo�e by� 
dłu�sza ni� w innych jurysdykcjach, inwestorzy b�d� nara�eni na brak płynno�ci przez ten czas. 

Maj�c na uwadze stanowisko Zarz�du GPW z dnia 12 wrze�nia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania  
i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, zgodnie z którym decyzje w sprawie 
dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego jednocze�nie praw do akcji nowej emisji oraz akcji ju� istniej�cych 
podejmowane s� po analizie obejmuj�cej w szczególno�ci wysoko�� i struktur� oferty, struktur� własno�ci, ewentualne 
umowne zakazy sprzeda�y oraz inne okoliczno�ci zwi�zane z wnioskiem. W �wietle powy�szego spółki, które planuj� 
jednoczesne notowanie praw do nowych akcji wraz z istniej�cymi akcjami, powinny liczy� si� z tym, �e istniej�ce akcje 
zostan� dopuszczone dopiero po rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego i asymilacji istniej�cych akcji z nowo 
wyemitowanymi akcjami, o ile takie opó�nienie jest uzasadnione szczególnymi okoliczno�ciami. W zwi�zku z tym mo�liwe 
jest, �e Akcje Dopuszczane zostan� wprowadzone do obrotu nie wcze�niej ni� po rejestracji podwy�szenia kapitału 
zakładowego poprzez emisj� Nowych Akcji i ich asymilacji z Akcjami Dopuszczanymi. W zwi�zku z powy�szym 
inwestorzy, którym zostan� przydzielone Akcje Sprzedawane, musz� wzi�� pod uwag� mo�liwo��, �e Akcje Sprzedawane 
mog� nie by� notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nast�pi w dniu wprowadzenia Nowych Akcji 
do obrotu giełdowego). Ponadto Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy oraz inni akcjonariusze Spółki s� stronami umownych 
zakazów sprzeda�y i emisji Akcji (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia 
zbywalno�ci akcji”), co b�dzie równie� jednym z czynników analizowanych przez GPW w zwi�zku z wnioskiem Spółki  
o dopuszczenie i wprowadzenie papierów warto�ciowych do obrotu giełdowego. 

W przypadku niespełnienia przez Spółk� wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przewidzianych 
w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW, Spółka nie zamierza ubiega� si� o dopuszczenie Akcji 
Dopuszczanych do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja 
taka zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do 
Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W szczególno�ci, w przypadku braku obj�cia i opłacenia 
Akcji Sprzedawanych a tak�e w sytuacji obj�cia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji Sprzedawanych, w liczbie 
uniemo�liwiaj�cej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, informacja taka zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jakim został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji 
Oferowanych zostanie przesuni�ty w celu umo�liwienia inwestorom zło�enia o�wiadczenia o uchyleniu si� od skutków 
prawnych zło�onego zapisu na Akcje Oferowane. 

Istnieje ryzyko, �e Spółka nie spełni kryteriów okre�lonych w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach oraz Regulaminie 
GPW i nie uzyska zgody zarz�du GPW na dopuszczenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz 
Nowych Akcji i Praw do Akcji do obrotu giełdowego. W razie odmowy dopuszczenia Akcji Dopuszczanych, w tym 
Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji do obrotu na GPW Spółka nie b�dzie mogła zło�y� kolejnego 
wniosku w sprawie dopuszczenia tych samych akcji do obrotu przez okres sze�ciu miesi�cy od dnia dor�czenia uchwały 
zarz�du GPW, a w przypadku odwołania si� od wy�ej wymienionej uchwały – od dnia dor�czenia uchwały Rady 
Nadzorczej GPW. 
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Ponadto zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarz�d GPW mo�e uchyli� uchwał� dotycz�c� dopuszczenia instrumentów 
finansowych do obrotu, je�eli w ci�gu sze�ciu miesi�cy od przyj�cia takiej uchwały nie zostanie zło�ony wniosek  
o wprowadzenie Akcji, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na giełdzie. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie podlega� zwyczajowym warunkom zawieszaj�cym dotycz�cym zobowi�zania do 
plasowania Akcji Oferowanych oraz b�dzie zawiera� zwyczajowe warunki upowa�niaj�ce strony do jej rozwi�zania lub 
wypowiedzenia 

W Umowie o Plasowanie Akcji mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie zobowi��� si�, z zastrze�eniem ziszczenia si� okre�lonych warunków  
(w szczególno�ci podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do doło�enia nale�ytej staranno�ci  
w celu uplasowania Akcji Oferowanych w�ród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Umowa o Plasowanie Akcji nie b�dzie zawierała zobowi�zania Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na 
zasadzie subemisji ani jakiejkolwiek innej zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. Jednak�e Dom Maklerski 
PKO Banku Polskiego zobowi��e si� do spowodowania obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów Zast�pczych lub 
obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wył�cznie za Akcje Oferowane, które nie 
zostan� nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych pozyskanych przez Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego w procesie budowania ksi�gi popytu lub które nie zostan� nabyte i opłacone przez Inwestorów Zast�pczych. 
Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powy�ej b�dzie ograniczone do kwoty nie 
wi�kszej ni� 50% całkowitej warto�ci zapisów na Akcje Oferowane, na które zapisy zło�� Inwestorzy Instytucjonalni,  
i b�dzie dodatkowo ograniczone wył�cznie do liczby Akcji Oferowanych, które zostan� wst�pnie przydzielone 
Inwestorom Instytucjonalnym zgodnie z rekomendacj� Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostan� przez 
tych Inwestorów Instytucjonalnych obj�te lub nabyte i opłacone. 

Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikaj�ce z Umowy o Plasowanie Akcji nie b�dzie 
obejmowa� zapewniania obj�cia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie zawiera� postanowienia zwyczajowo przyj�te w ofertach podobnych do Oferty,  
w tym o�wiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz ich okre�lone zobowi�zania zwi�zane 
z Ofert�. 

Je�eli dowolny warunek zawieszaj�cy Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nast�pi zwolnienie  
z obowi�zku jego spełnienia, zobowi�zanie Globalnych Koordynatorów do plasowania Akcji Oferowanych w ramach 
Oferty w�ród Inwestorów Instytucjonalnych wygasa. Globalni Koordynatorzy b�d� tak�e uprawnieni do rozwi�zania 
Umowy o Plasowanie Akcji w okre�lonych w niej przypadkach, w szczególno�ci w sytuacji, gdy którekolwiek  
z zapewnie� lub o�wiadcze� Spółki lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego oka�e si� niezgodne z rzeczywistym stanem 
faktycznym lub prawnym czy te� gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni si� w sposób istotny, negatywnie 
wpływaj�c na Ofert�. 

Zgodnie z Umow� o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��� si� do zwolnienia 
Globalnych Koordynatorów oraz innych okre�lonych osób z odpowiedzialno�ci i obowi�zku �wiadczenia z tytułu 
okre�lonych roszcze�, zobowi�za� lub kosztów, które mog� zosta� dochodzone lub które zostan� poniesione przez 
Globalnych Koordynatorów lub inne okre�lone osoby w zwi�zku z Umow� o Plasowanie Akcji (tzw. klauzula 
indemnifikacyjna).  

Na Dat� Prospektu Spółka nie mo�e zapewni�, �e warunki Umowy o Plasowanie Akcji ziszcz� si� lub �e Umowa  
o Plasowanie Akcji nie zostanie rozwi�zana zgodnie z jej postanowieniami. 

Je�eli Spółka nie spełni wymaga� okre�lonych w Regulaminie GPW lub w Ustawie o Ofercie Publicznej, Akcje 
Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji mog� zosta� wykluczone z obrotu na 
GPW 

Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji b�d�ce przedmiotem obrotu na 
GPW mog� zosta� z niego wykluczone przez Zarz�d GPW. Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu 
Giełdowego w systemie UTP okre�laj� przesłanki zarówno fakultatywnego, jak i obligatoryjnego wykluczenia przez 
Zarz�d GPW papierów warto�ciowych z obrotu na GPW. Akcje podlegaj� wykluczeniu z obrotu w wypadku, gdy ich 
zbywalno�� stała si� ograniczona lub gdy została zniesiona ich dematerializacja (tj. została przywrócona forma 
dokumentu), a tak�e na ��danie KNF w zwi�zku z istotnym zagro�eniem prawidłowego funkcjonowania GPW, 
bezpiecze�stwa obrotu na GPW lub interesów inwestorów oraz w innych wypadkach okre�lonych szczegółowo  
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w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Ustaw� o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW 
mo�e podj�� decyzj� o wykluczeniu papierów warto�ciowych z obrotu giełdowego w przypadku, gdy przestały one 
spełnia� warunki dopuszczenia, i pod warunkiem, �e nie spowoduje to znacznego naruszenia interesów inwestorów lub 
zagro�enia prawidłowego funkcjonowania rynku. W wypadku naruszenia przez spółk� publiczn� pewnych obowi�zków 
okre�lonych w Ustawie o Ofercie Publicznej KNF mo�e podj�� decyzj� o wykluczeniu akcji spółki publicznej z obrotu 
na GPW. Uprawnienia takie mog� by� wykonywane przez KNF tak�e w przypadku naruszenia przez spółk� publiczn� 
okre�lonych obowi�zków dotycz�cych informacji poufnych, wynikaj�cych z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. Przesłankami ewentualnego podj�cia decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu przez GPW okre�lonymi  
w Regulaminie GPW s� m.in.: uporczywe naruszanie przez spółk� publiczn� przepisów obowi�zuj�cych na GPW, 
zło�enie przez spółk� publiczn� wniosku o wykluczenie z notowa�, ogłoszenie upadło�ci, wszcz�cie post�powania 
likwidacyjnego w stosunku do spółki, a tak�e niedokonanie �adnych transakcji giełdowych na jej akcjach w ci�gu trzech 
miesi�cy. Nie mo�na zapewni�, �e w przyszło�ci nie wyst�pi którakolwiek z przesłanek stanowi�cych podstaw� do 
wykluczenia Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji z obrotu na GPW. 
Wraz z wykluczeniem papierów warto�ciowych z obrotu giełdowego inwestorzy trac� mo�liwo�� dokonywania obrotu 
tymi papierami warto�ciowymi na GPW, co w negatywny sposób mo�e wpłyn�� na płynno�� tych papierów 
warto�ciowych. Sprzeda� papierów warto�ciowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego, mo�e zosta� 
dokonana po istotnie ni�szych cenach w stosunku do ostatnich kursów transakcyjnych w obrocie giełdowym. 

Obrót Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami do Akcji na GPW 
mo�e zosta� zawieszony 

GPW mo�e podj�� uchwał� o zawieszeniu obrotu papierami warto�ciowymi zgodnie z Regulaminem GPW 
(w szczególno�ci § 30 Regulaminu GPW). GPW mo�e zawiesi� obrót papierami warto�ciowymi na wniosek spółki 
publicznej lub w celu ochrony interesów inwestorów i bezpiecze�stwa obrotu lub z powodu naruszenia regulaminu GPW 
przez spółk� publiczn�. Obrót mo�e zosta� zawieszony na okres do trzech miesi�cy. 

KNF jest uprawniona na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do ��dania od GPW zawieszenia obrotu 
instrumentami notowanymi na GPW na okres nieprzekraczaj�cy jednego miesi�ca. KNF mo�e wykona� to prawo, je�li 
obrót okre�lonymi papierami warto�ciowymi lub innymi instrumentami finansowymi stanowi zagro�enie prawidłowego 
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpiecze�stwa obrotu, albo naruszenie interesów inwestorów. Inne powody 
uzasadniaj�ce ��danie przez KNF zawieszenia obrotu papierami warto�ciowymi s� okre�lone szczegółowo w Ustawie  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

W trakcie zawieszenia obrotu papierami warto�ciowymi inwestorzy nie mog� nabywa� ani sprzedawa� zawieszonych 
papierów warto�ciowych na rynku giełdowym, co b�dzie miało niekorzystny wpływ na poziom płynno�ci takich 
papierów warto�ciowych. Pozarynkowa sprzeda� takich papierów warto�ciowych mo�e si� wi�za� z akceptacj� 
znacznego dyskonta w odniesieniu do ich ostatniej ceny giełdowej. 

Nie ma pewno�ci, �e obrót Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami 
do Akcji nie zostanie zawieszony. 

Cena rynkowa Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji mo�e ulec 
obni�eniu lub mo�e podlega� istotnym wahaniom 

Cena rynkowa Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji mo�e ulec 
obni�eniu lub mo�e podlega� istotnym wahaniom wywołanym przez wiele czynników, które cz��ciowo lub w wi�kszo�ci 
pozostaj� poza kontrol� Spółki i które niekoniecznie s� zwi�zane z działalno�ci� lub perspektywami rozwoju Spółki. Do 
czynników tych nale�� m.in.: ogólne trendy ekonomiczne w Polsce i na innych rynkach europejskich, tendencje 
dotycz�ce sektora, w którym Spółka prowadzi działalno��, zmiany wycen rynkowych spółek z sektora, w którym Spółka 
prowadzi działalno��, zmiany w kwartalnych wynikach operacyjnych Grupy, fluktuacje cen giełdowych akcji oraz 
wolumenów obrotu, potencjalne zmiany w regulacjach, które mog� wpłyn�� na działalno�� Grupy, zmiany szacunków 
finansowych lub rekomendacji wydanych przez analityków papierów warto�ciowych w odniesieniu do Spółki lub Akcji, 
transakcji przej�� innych podmiotów, transakcji joint-venture, a tak�e działalno�ci podmiotów dokonuj�cych krótkiej 
sprzeda�y oraz zmiana ogranicze� regulacyjnych w odniesieniu do takiej działalno�ci. Ponadto rynek kapitałowy podlega 
znacznym wahaniom cen, które mog� by� niezwi�zane lub nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z wynikami 
działalno�ci danych spółek. Takie ogólne czynniki rynkowe mog� mie� negatywny wpływ na kurs Akcji Dopuszczanych, 
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji, niezale�nie od wyników działalno�ci Grupy. 
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Sprzeda� du�ej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, �e taka sprzeda� b�dzie mie� miejsce po zako�czeniu 
Oferty, szczególnie po wyga�ni�ciu umownych ogranicze� zbywalno�ci nało�onych na Spółk� oraz Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji  
– Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji”), mo�e mie� negatywny wpływ na kurs notowa� Akcji Dopuszczanych, w tym 
Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji i mo�e istotnie ograniczy� zdolno�� Spółki do pozyskania 
kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów warto�ciowych. Ponadto sprzeda� Akcji przez 
jednego lub wi�ksz� liczb� znacz�cych akcjonariuszy mo�e doprowadzi� do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub 
jej perspektyw rozwoju, a tym samym mo�e mie� negatywny wpływ na kurs notowa� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji 
Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. Spółka nie jest w stanie przewidzie�, jaki ewentualny wpływ na kurs 
notowa� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji mo�e mie� sprzeda� 
Akcji przez akcjonariuszy lub przekonanie, �e taka sprzeda� b�dzie mie� miejsce. 

Ryzyko ograniczonej płynno�ci Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji 
do obrotu na GPW nie gwarantuj� płynno�ci Akcji umo�liwiaj�cej zbycie Akcji przez inwestorów po cenie rynkowej lub 
po jakiejkolwiek innej ni�szej cenie. Spółki notowane na giełdach papierów warto�ciowych do�wiadczaj� okresowych, 
znacz�cych waha� wolumenu obrotów swoich papierów warto�ciowych, co tak�e mo�e istotnie negatywnie wpłyn�� na 
cen� rynkow� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. Je�eli poziom 
obrotów Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami do Akcji b�dzie 
zbyt niski w stosunku do poda�y Akcji, mo�e to istotnie negatywnie wpłyn�� na płynno�� i cen� Akcji Dopuszczanych, 
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. Nawet je�eli odpowiedni poziom obrotów Akcji 
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji zostanie osi�gni�ty i utrzymany, cena 
rynkowa Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji mo�e by� ni�sza ni� 
Cena Ostateczna Akcji Oferowanych. Zbyt niski poziom płynno�ci Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, 
oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji mo�e ograniczy� mo�liwo�� inwestorów do sprzeda�y planowanej liczby Akcji 
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji po oczekiwanej przez nich cenie. 
Mo�e to istotnie negatywnie wpłyn�� na cen� rynkow� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz 
Nowych Akcji i Praw do Akcji. 

Akcjonariusze w niektórych jurysdykcjach poza Polsk� mog� podlega� ograniczeniom w zakresie wykonania prawa 
poboru akcji nowych emisji 

W przypadku podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki jej akcjonariuszom b�dzie przysługiwa� prawo poboru akcji 
nowej emisji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w cało�ci lub  
w cz��ci nie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru. W zakresie, w jakim prawo poboru przysługiwałoby akcjonariuszom 
Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tacy akcjonariusze mog� nie mie� mo�liwo�ci wykonania prawa poboru, chyba 
�e Spółka dokona rejestracji oferty zgodnie z Ameryka�sk� Ustaw� o Papierach Warto�ciowych lub taka rejestracja nie 
b�dzie wymagana na podstawie jednego z wyj�tków od obowi�zku rejestracji. Akcjonariusze Spółki w innych 
jurysdykcjach mog� równie� podlega� ograniczeniom w wykonaniu przez nich prawa poboru. Spółka nie mo�e zapewni�, 
�e w przyszło�ci dokona rejestracji jakichkolwiek akcji lub innych papierów warto�ciowych Spółki, zgodnie z Ameryka�sk� 
Ustaw� o Papierach Warto�ciowych lub zgodnie z przepisami jakiejkolwiek jurysdykcji poza Polsk�, ani �e podejmie 
jakiekolwiek kroki wymagane przez przepisy prawa w celu zapewnienia inwestorom zagranicznym mo�liwo�ci wykonania 
prawa poboru poza Polsk�. W przypadku podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w przyszło�ci akcjonariusze Spółki, 
którzy nie b�d� mogli zgodnie z przepisami pa�stwa swojej siedziby wykona� ewentualnego prawa poboru, musz� si� 
liczy� z mo�liwo�ci� rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki po przeprowadzeniu emisji nowych akcji. 
Ponadto przepisy prawa polskiego nie przewiduj� obowi�zku zapewnienia akcjonariuszom nieuczestnicz�cym w emisji 
akcji spółki rekompensaty odpowiadaj�cej warto�ci ich niewykonanych praw poboru, co oznacza, �e posiadacze akcji 
Spółki musz� si� liczy� z tym, �e w przypadku nowej emisji akcji Spółki by� mo�e nie b�d� mogli wykona� 
przysługuj�cych im praw poboru, a ponadto nie otrzymaj� �adnej rekompensaty z tego tytułu. 

Naruszenie obowi�zków wynikaj�cych z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
przez Spółk� mo�e skutkowa� nało�eniem przez KNF sankcji administracyjnych na Spółk� 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, je�eli emitent lub sprzedaj�cy papiery warto�ciowe nie spełnia 
okre�lonych wymogów prawnych, w tym obowi�zków informacyjnych, KNF mo�e: (i) wyda� decyzj� o wykluczeniu, na 
czas okre�lony lub bezterminowo, jego papierów warto�ciowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nało�y� kar� 
pieni��n� w wysoko�ci do 1 mln PLN, albo (iii) zastosowa� obie sankcje ł�cznie. Ponadto, je�eli emitent nie wykonuje 
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albo nienale�ycie wykonuje obowi�zki, o których mowa w art. 56-56c Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie 
informacji okresowych, art. 59 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji okresowych, art. 63 i art. 70 pkt 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF mo�e: (a) wyda� decyzj� o wykluczeniu, na czas okre�lony albo bezterminowo, 
papierów warto�ciowych z obrotu na rynku regulowanym albo (b) nało�y� kar� pieni��n� do wysoko�ci 5 mln PLN albo 
kwoty stanowi�cej równowarto�� 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy12, je�eli przekracza ona 5 mln PLN, albo (c) zastosowa� obie sankcje ł�cznie. W przypadku 
gdy jest mo�liwe ustalenie kwoty korzy�ci osi�gni�tej lub straty unikni�tej przez emitenta w wyniku naruszenia 
obowi�zków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zamiast kary, o której mowa w punktach (a), (b) i (c) powy�ej, 
KNF mo�e nało�y� kar� pieni��n� do wysoko�ci dwukrotnej kwoty osi�gni�tej korzy�ci lub unikni�tej straty. Przy 
wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa powy�ej, KNF bierze w szczególno�ci pod uwag�: 1) wag� naruszenia 
oraz czas jego trwania; 2) przyczyny naruszenia; 3) sytuacj� finansow� podmiotu, na który nakładana jest kara; 4) skal� 
korzy�ci uzyskanych lub strat unikni�tych przez podmiot, który dopu�cił si� naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu 
lub interesie działał podmiot, który dopu�cił si� naruszenia, o ile mo�na t� skal� ustali�; 5) straty poniesione przez osoby 
trzecie w zwi�zku z naruszeniem, o ile mo�na te straty ustali�; 6) gotowo�� podmiotu dopuszczaj�cego si� naruszenia do 
współpracy z KNF podczas wyja�niania okoliczno�ci tego naruszenia; 7) uprzednie naruszenia przepisów niniejszej 
ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara. Ponadto, zgodnie z art. 96 ust. 6 oraz ust. 6a Ustawy  
o Ofercie Publicznej, w przypadku ra��cego naruszenia obowi�zków, o których mowa powy�ej, KNF mo�e nało�y� na 
osob�, która w tym okresie pełniła funkcj� członka zarz�du, lub rady nadzorczej spółki publicznej, zewn�trznie 
zarz�dzaj�cego ASI lub zarz�dzaj�cego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych b�d�cego organem funduszu inwestycyjnego zamkni�tego, kar� pieni��n� do wysoko�ci 
odpowiednio 1 mln PLN (członek zarz�du) oraz 100.000 PLN (członek rady nadzorczej). 

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo 
wykonuje nienale�ycie obowi�zki wymienione w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
w tym w szczególno�ci wynikaj�ce z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, KNF mo�e: (i) wyda� decyzj� o wykluczeniu papierów warto�ciowych z obrotu na rynku regulowanym; 
(ii) nało�y� kar� pieni��n� do wysoko�ci 1 mln PLN na tak� spółk�; albo (iii) wyda� decyzj� o wykluczeniu, na czas 
okre�lony lub bezterminowo, papierów warto�ciowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładaj�c jednocze�nie kar� 
pieni��n� okre�lon� w punkcie (ii) powy�ej. W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 
Regulaminu GPW, zarz�d GPW wyklucza takie papiery warto�ciowe z obrotu giełdowego. 

Spółka nie mo�e zagwarantowa�, �e w przyszło�ci KNF nie nało�y takich sankcji na Spółk�. Nało�enie sankcji na 
Spółk�, a nawet samo wszcz�cie przez KNF post�powania w przedmiocie nało�enia sankcji na Spółk� mo�e negatywnie 
wpłyn�� na jej reputacj� i jej postrzeganie przez aktualnych i potencjalnych klientów oraz inwestorów, a tak�e wpłyn�� 
na płynno�� i cen� rynkow� Akcji. 

Warto�� akcji dla inwestorów zagranicznych mo�e ulec obni�eniu na skutek zmienno�ci kursów walutowych 

Walut� notowa� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW jest 
złoty (PLN). Cena Ostateczna Akcji Oferowanych b�dzie wyra�ona w złotych. W zwi�zku z powy�szym wpłaty na Akcje 
Oferowane wnoszone przez inwestorów zagranicznych b�d� dokonywane w złotych, co b�dzie wi�zało si� z konieczno�ci� 
wymiany waluty krajowej inwestora zagranicznego na złote według okre�lonego kursu wymiany, który mo�e by� inny ni� 
kurs utrzymuj�cy si� w przyszło�ci. W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Akcje Oferowane b�dzie zale�na nie tylko 
od zmiany kursu notowa� Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji  
w okresie inwestycji, ale tak�e od zmian kursu waluty krajowej danego inwestora wzgl�dem złotego. Ryzyko kursowe 
b�dzie dotyczy� tak�e wszelkich wypłat gotówkowych dokonywanych w zwi�zku z prawami wynikaj�cymi z Akcji, w tym 
wypłat ewentualnych dywidend, które, je�eli zostan� uchwalone, b�d� dokonywane w złotych. 

Interpretacja polskich przepisów podatkowych wła�ciwych dla inwestorów mo�e by� niejasna, a polskie przepisy 
podatkowe mog� ulega� zmianom 

Polski system prawny, a w szczególno�ci prawo podatkowe, charakteryzuje si� cz�stymi zmianami przepisów, brakiem 
spójnej praktyki organów pa�stwowych, w tym podatkowych, w zakresie stosowania prawa, a tak�e zauwa�aln� 
rozbie�no�ci� w orzecznictwie s�dowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii zwi�zanych z podatkiem od dochodów 

 
                                                           
12 Zgodnie z art. 96 ust. 1 g) Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent jest jednostk� dominuj�c�, która sporz�dza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu emitenta ujawniona  
w ostatnim zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy. 
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uzyskiwanych przez inwestorów w zwi�zku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów 
warto�ciowych. Ponadto nie mo�na zagwarantowa�, �e nie zostan� wprowadzone zmiany w przepisach prawa 
podatkowego, które b�d� niekorzystne dla inwestorów, lub �e polskie organy podatkowe nie przyjm� nowej, odmiennej 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, która b�dzie niekorzystna dla inwestorów, co mo�e mie� niekorzystny wpływ 
na ponoszone koszty podatkowe oraz faktyczn� wysoko�� zysku uzyskiwanego przez inwestorów z inwestycji w Akcje. 

Dochodzenie roszcze� z tytułu odpowiedzialno�ci cywilnej i egzekwowanie wyroków dotycz�cych Spółki lub 
któregokolwiek członka jej organów, w tym roszcze� zwi�zanych z Ofert� lub Akcjami Oferowanymi, mo�e by� 
utrudnione 

Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy s� podmiotami utworzonymi i działaj�cymi zgodnie z prawem polskim, przy 
czym Grupa działa na rynku polskim oraz za granic�, w szczególno�ci na rynkach francuskim, brytyjskim oraz 
niemieckim. Produkty Grupy s� sprzedawane w ponad 25 krajach. Maj�tek Grupy znajduje si� w Polsce oraz w Wielkiej 
Brytanii, z czego wi�kszo�� aktywów zlokalizowana jest w Polsce. Na Dat� Prospektu wszyscy członkowie Zarz�du 
maj� miejsce zamieszkania w Polsce. W zwi�zku z powy�szym dochodzenie na terytorium Polski uznania albo 
wykonania niektórych orzecze� wydanych przeciwko Spółce lub członkom jej Zarz�du poza granicami Polski mo�e by� 
dla inwestorów, którzy nabyli Akcje Oferowane, utrudnione lub niemo�liwe. Dotyczy to w najwi�kszym stopniu 
inwestorów spoza EOG oraz krajów, które nie s� stronami konwencji czy umów dwustronnych o wzajemnym uznawaniu 
i wykonalno�ci orzecze� s�dowych, których stron� jest Polska. Nawet je�eli taki inwestor skutecznie wniósłby 
powództwo tego rodzaju, przepisy prawa polskiego mog� uniemo�liwi� mu dochodzenie wykonania orzeczenia 
przeciwko maj�tkowi lub maj�tkom członków organów Grupy. 

Ryzyko zwi�zane z przeprowadzon� reform� Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej mo�liwym wpływem na rynek 
kapitałowy w Polsce i cen� Akcji 

Historycznie Otwarte Fundusze Emerytalne były najwi�kszym prywatnym inwestorem na GPW oraz istotnym 
uczestnikiem transakcji prywatyzacyjnych Skarbu Pa�stwa realizowanych za po�rednictwem ofert publicznych akcji na 
GPW. W dniu 1 lutego 2014 r. weszła w �ycie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi�zku  
z okre�leniem zasad wypłaty emerytur ze �rodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych („Ustawa dot. 
OFE”) reformuj�ca system emerytalny w Polsce poprzez zmian� zasad funkcjonowania otwartych funduszy 
emerytalnych („OFE”) stanowi�cych kapitałowy filar systemu emerytalnego.  

Ustawa dot. OFE wprowadziła szereg zmian w zakresie funkcjonowania OFE, w tym przeniesienie do ZUS cz��ci 
zarz�dzanych aktywów w ł�cznej kwocie odpowiadaj�cej 51,5% aktywów OFE. Umorzenie przekazanych aktywów, 
których ł�czna warto�� wyniosła ponad 153 mld PLN, nast�piło 3 lutego 2014 r. Ponadto składki emerytalne ka�dego  
z członków OFE b�d� w cało�ci odprowadzane do ZUS, chyba �e indywidualny członek OFE zło�ył o�wiadczenie  
o przekazywaniu cz��ci jego składki emerytalnej do OFE. Dodatkowo OFE b�d� zobowi�zane do stopniowego 
przekazywania �rodków zgromadzonych na rachunku członka OFE do ZUS 10 lat przed osi�gni�ciem wieku 
emerytalnego przez członka OFE. OFE zostały równie� zobowi�zane do dostosowania swoich statutów do nowych 
wymogów, w tym do nast�puj�cych obostrze� w zakresie lokowania �rodków: zakaz lokowania aktywów OFE  
w obligacje, bony i inne papiery warto�ciowe, emitowane, gwarantowane lub por�czane przez Skarb Pa�stwa lub NBP, 
obowi�zek utrzymywania ł�cznej warto�ci okre�lonej kategorii aktywów na minimalnych poziomach do ko�ca 2017 r. 
oraz limity inwestycyjne w odniesieniu do poszczególnych kategorii lokat. Według Polskiej Agencji Prasowej na dzie� 
18 sierpnia 2014 r. około 15% ogólnej liczby uczestników OFE przed reform� postanowiło pozosta� w OFE. 

Przenoszenie �rodków z OFE 10 lat przed osi�gni�ciem wieku emerytalnego do ZUS mo�e spowodowa�, �e poda� akcji 
ze strony OFE b�dzie wi�ksza ni� popyt OFE na akcje. Ponadto w zwi�zku z wprowadzonymi zmianami w zakresie 
funkcjonowania OFE, OFE coraz cz��ciej inwestuj� dost�pne �rodki za granic�, nabywaj�c akcje spółek notowanych na 
zagranicznych giełdach, co wi��e si� z ni�szym zaanga�owaniem �rodków OFE w kapitalizacj� GPW. Zaanga�owanie 
OFE w instrumenty zagraniczne mo�e dalej rosn�� w zwi�zku z obowi�zuj�cym mechanizmem stopniowego 
zwi�kszania limitów na inwestycje OFE poza granicami Polski. 

W przypadku odpływu �rodków z OFE poda� akcji spowodowana przez wyprzeda� akcji notowanych na GPW przez 
OFE mo�e istotnie negatywnie wpłyn�� na cen� akcji notowanych na GPW, jak równie� na ich płynno��. W zwi�zku ze 
zmian� struktury portfeli OFE po umorzeniu cz��ci ich aktywów i wprowadzeniu limitów inwestycyjnych nie mo�na 
wykluczy�, �e OFE dokonaj� przebudowy swoich portfeli inwestycyjnych i sprzeda�y posiadanych akcji spółek 
notowanych na GPW, co w efekcie mo�e doprowadzi� do obni�enia wyceny tych spółek. 
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Dodatkowo przeprowadzona reforma i zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mog� mie� te� niekorzystny wpływ na 
postrzeganie polskiego rynku kapitałowego i stabilno�� jego ram instytucjonalnych. Nieprzewidywalno�� skali odpływu 
�rodków z OFE w zwi�zku z dobrowolno�ci� uczestnictwa w OFE oraz obowi�zkiem dostosowania portfeli OFE do 
wymogów Ustawy dot. OFE mo�e równie� zniech�ca� inwestorów do inwestowania w akcje spółek notowanych na 
GPW. Nie mo�na równie� zagwarantowa�, �e w przyszło�ci nie zostanie przeprowadzona kolejna reforma, której celem 
byłaby całkowita likwidacja OFE, tym bardziej �e Trybunał Konstytucyjny uznał, wyrokiem z dnia 4 listopada 2015 r., 
�e przeprowadzona reforma jest zgodna z konstytucj�. Na Dat� Prospektu ze wzgl�du na zakres przeprowadzonej 
reformy nie mo�na równie� przewidzie� rzeczywistego wpływu przeprowadzonej reformy na rynek kapitałowy, a tym 
samym na cen� Akcji. 

W zwi�zku z powy�szym istnieje ryzyko, �e przeprowadzona reforma OFE mo�e negatywnie wpłyn�� na notowania 
Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji, a tak�e na wolumen obrotu 
Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami do Akcji na GPW, na ich 
płynno�� oraz struktur� akcjonariatu Spółki, a tak�e na powodzenie Oferty. 

Grupa b�dzie zobowi�zana do wprowadzenia procedur odpowiednich dla spółek publicznych, w tym przestrzegania 
wymogów Dyrektywy MAD i Rozporz�dzenia MAR 

W dniu 16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyj�ł Rozporz�dzenie MAR, które wprowadza wiele zmian do 
regulacji i stanu prawnego obowi�zuj�cego na Dat� Prospektu, m.in. w zakresie: (i) publikacji informacji poufnych; (ii) 
raportowania o transakcjach osób pełni�cych funkcje zarz�dcze; (iii) działa� maj�cych na celu zapobieganie nadu�yciom 
i manipulacjom na rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu interesów (zob. rozdz. „Rynek 
kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane z nabywaniem i zbywaniem akcji – Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia 
MAR”). Rozporz�dzenie MAR weszło w �ycie w dniu 3 lipca 2016 r. i od tego dnia jest bezpo�rednio stosowane  
w cało�ci we wszystkich pa�stwach członkowskich UE, w tym równie� w Polsce. Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do 
polskiego porz�dku prawnego miała zosta� implementowana Dyrektywa MAD, która m.in. zobowi�zuje pa�stwa 
członkowskie UE do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, co na Dat� Prospektu jeszcze nie nast�piło. 

Nie wszystkie polskie regulacje niezb�dne do dostosowania polskiego prawa do Rozporz�dzenia MAR zostały 
uchwalone i weszły w �ycie przed dat� rozpocz�cia obowi�zywania Rozporz�dzenia MAR. Mimo �e wej�cie w �ycie 
Rozporz�dzenia MAR wył�cza mo�liwo�� stosowania sprzecznych lub niezgodnych z nim przepisów polskiego prawa, 
to współistnienie niespójnych regulacji prawnych mo�e utrudnia� ich wła�ciw� interpretacj� i stosowanie. 

W zwi�zku z dopuszczeniem Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW Grupa b�dzie musiała 
wprowadzi� w �ycie procedury odpowiednie dla spółek publicznych, w tym uwzgl�dniaj�cych przepisy Rozporz�dzenia 
MAR oraz Dyrektywy MAD. Wprowadzenie przez Grup� nieprawidłowych procedur obowi�zuj�cych spółki publiczne, 
w tym do wymogów Rozporz�dzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja nowych przepisów mog� skutkowa� m.in. 
nało�eniem na Grup� dotkliwych sankcji przez organy nadzoru. Wyst�pienie takich zdarze� mo�e negatywnie wpłyn�� 
na działalno��, sytuacj� finansow�, wyniki działalno�ci lub perspektywy Grupy, a tak�e cen� Akcji. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Definicje i terminologia 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w tre�ci Prospektu, maj� 
znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy bran�owe oraz inne wyra�enia u�ywane 
w Prospekcie zostały wyja�nione w rozdziale „Skróty i definicje”. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, u�ywane w Prospekcie terminy „Grupa”, „Grupa Stelmet”, „Spółki z Grupy” 
i podobne okre�lenia odnosz� si� do Spółki wraz ze wszystkimi Spółkami Zale�nymi. Terminy „Spółka” oraz „Emitent” 
dotycz� wył�cznie Stelmet S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych, bez uwzgl�dniania Spółek Zale�nych. 

O ile nie wskazano inaczej, o�wiadczenia wyra�aj�ce przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub 
kierownictwa odnosz� si� do przekona�, oczekiwa�, szacunków i opinii Zarz�du. 

Zastrze�enia 

Zwraca si� uwag� inwestorom, �e inwestycja w Akcje Oferowane poci�ga za sob� ryzyko finansowe i �e w zwi�zku 
z tym przed podj�ciem jakiejkolwiek decyzji dotycz�cej nabycia lub obj�cia Akcji Oferowanych inwestorzy powinni 
wnikliwie zapozna� si� ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w Prospekcie, a w szczególno�ci z tre�ci� 
rozdziału „Czynniki ryzyka”, i samodzielnie oceni� ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy 
podejmowaniu decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni opiera� si� na samodzielnej analizie Spółki, 
działalno�ci Grupy oraz informacji znajduj�cych si� w Prospekcie, a w szczególno�ci wzi�� pod uwag� ryzyko zwi�zane 
z inwestycj� w Akcje Oferowane. 

Inwestorzy powinni polega� wył�cznie na informacjach znajduj�cych si� w Prospekcie, wraz z ewentualnymi zmianami do 
Prospektu wynikaj�cymi z opublikowanych: (i) aneksów do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, (ii) komunikatów 
aktualizuj�cych do Prospektu oraz (iii) innych informacji przekazywanych zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej (zob. 
rozdz. „Istotne informacje – Zmiany do Prospektu” poni�ej). Z zastrze�eniem obowi�zuj�cych przepisów prawa, �adna 
osoba nie została upowa�niona do udzielania informacji lub składania o�wiadcze� w zwi�zku z Ofert� innych ni� zawarte 
w Prospekcie, a je�eli informacje takie lub o�wiadczenia zostały udzielone lub zło�one, nie nale�y ich uznawa� za 
autoryzowane przez Spółk�, Akcjonariusza Sprzedaj�cego lub któregokolwiek ze Współmened�erów Oferty. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowi� porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej ani porady 
jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca si�, aby ka�dy inwestor uzyskał porad� swoich doradców inwestycyjnych, 
prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych przed 
dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. Nale�y przy tym mie� �wiadomo��, �e zarówno cena papierów 
warto�ciowych, jak i ich dochodowo�� mog� podlega� wahaniom. 

Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy, ani Współmened�erowie Oferty nie składaj� inwestorom �adnych zapewnie� 
co do zgodno�ci z prawem inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery warto�ciowe Spółki dokonywanej przez 
danego inwestora. 

Współmened�erowie Oferty działaj� w zwi�zku z Ofert� jedynie na rzecz Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz Spółki i nie 
b�d� traktowa� �adnego innego podmiotu, w tym inwestorów, jako swojego klienta w zwi�zku z Ofert�. W szczególno�ci 
Współmened�erowie Oferty nie b�d� odpowiedzialni wobec takiego innego podmiotu za zapewnienie ochrony, jaka jest 
zapewniana ich klientom, ani z tytułu doradztwa w zwi�zku z Ofert�. 

Zmiany do Prospektu 

Informacje zamieszczone w Prospekcie b�d� podlegały aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie zgodnie z wła�ciwymi 
przepisami prawa. Informacje na temat obowi�zku zmiany lub uzupełnienia informacji zamieszczonych w Prospekcie 
w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa w drodze aneksów do Prospektu lub w formie komunikatów 
aktualizuj�cych zamieszczono poni�ej. Ponadto poni�ej zamieszczono informacje o udost�pnieniu do publicznej 
wiadomo�ci w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie 
opublikowany Prospekt, informacji o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz 
ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. 
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Aneksy do Prospektu 

Zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF mo�e podlega� zmianom 
i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie komunikatów 
aktualizuj�cych. Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu, Spółka lub Akcjonariusz Sprzedaj�cy, do dnia dopuszczenia 
Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, b�d� zobowi�zani do przekazania KNF, a nast�pnie 
do publicznej wiadomo�ci, w formie aneksu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie Prospektu lub informacji,  
o których powzi�li wiadomo�� po Dacie Prospektu, dotycz�cych: (i) istotnych bł�dów lub niedokładno�ci w tre�ci 
Prospektu; oraz (ii) znacz�cych czynników mog�cych wpłyn�� na ocen� Akcji. Przekazanie do KNF aneksu do 
Prospektu powinno nast�pi� nie pó�niej ni� w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od powzi�cia wiadomo�ci o bł�dach lub 
niedokładno�ciach w tre�ci Prospektu lub znacz�cych czynnikach, które uzasadniaj� jego przekazanie. KNF mo�e 
odmówi� zatwierdzenia aneksu do Prospektu, je�eli nie odpowiada on pod wzgl�dem formy lub tre�ci wymogom 
okre�lonym w przepisach prawa. Konsekwencj� niezatwierdzenia aneksu do Prospektu mo�e by� wstrzymanie lub 
zakazanie rozpocz�cia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie lub zakazanie procesu Dopuszczenia. 

Je�eli aneks do Prospektu zostanie udost�pniony przez Spółk� po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane, osoba, która zło�yła zapis przed udost�pnieniem aneksu do publicznej wiadomo�ci, mo�e uchyli� si� od 
skutków prawnych zło�onego zapisu w terminie dwóch dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu, na zasadach 
okre�lonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne b�dzie sporz�dzenie aneksów do 
Prospektu, wraz z Prospektem zostan� opublikowane, jako odr�bne dokumenty, wszystkie aneksy do Prospektu 
zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca si� uwag� inwestorom, �e w takim przypadku niektóre informacje zawarte 
w Prospekcie mog� by� nieaktualne na dzie� jego publikacji, a inwestorzy powinni przeczyta� uwa�nie zarówno cały 
Prospekt, jak i wszystkie aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizuj�ce 

W przypadku wyst�pienia okoliczno�ci dotycz�cych organizacji lub prowadzenia sprzeda�y Akcji Oferowanych, a tak�e 
dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie uzasadniaj� sporz�dzenia 
aneksu do Prospektu, ale powoduj� zmian� tre�ci Prospektu, Spółka lub Akcjonariusz Sprzedaj�cy b�d� mogli 
udost�pni� informacj� o wyst�pieniu powy�szych okoliczno�ci w formie komunikatu aktualizuj�cego do Prospektu 
w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. Udost�pnienie komunikatu aktualizuj�cego nast�puje w sposób, w jaki 
został udost�pniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zosta� jednocze�nie przekazany do KNF. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz o Cenie Akcji Oferowanych 

Prospekt nie zawiera informacji o Cenie Akcji Oferowanych ani o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, jak równie�  
o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. Informacje na 
temat Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jak równie� ostatecznej liczby Akcji 
Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym zostan� przekazane przez Spółk� lub 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego do publicznej wiadomo�ci w trybie okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty 
powinno to nast�pi� nie pó�niej ni� o godz. 9:00 w dniu 12 pa�dziernika 2016 r. Inwestorom, którzy zło�� zapisy na 
Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci powy�szych informacji, przysługiwa� b�dzie 
uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej przeprowadzonej na podstawie 
Prospektu powinni podj�� decyzj� o nabyciu Akcji Oferowanych na podstawie uwa�nej analizy Prospektu, wszystkich 
ewentualnych opublikowanych aneksów do Prospektu, komunikatów aktualizuj�cych oraz informacji o ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych opublikowanych przez Spółk�. 

Informacja dla potencjalnych inwestorów 

W zwi�zku z Ofert� przeprowadzan� na terytorium Polski na podstawie Prospektu Współzarz�dzaj�cy Ksi�g� Popytu b�d� 
promowa� t� Ofert� poza granicami Polski wył�cznie w�ród mi�dzynarodowych inwestorów instytucjonalnych z siedzib� 
poza granicami Polski, zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty b�dzie 
prowadzona. Działania marketingowe b�d� przeprowadzane w oparciu o dokument marketingowy b�d�cy tłumaczeniem 
Prospektu na j�zyk angielski („Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie b�dzie w �adnym wypadku 
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dokumentem ofertowym w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej czy Ustawy o Ofercie Publicznej i nie mo�e stanowi� 
podstawy dla przeprowadzania jakiejkolwiek publicznej oferty papierów warto�ciowych. Dokument Marketingowy nie 
b�dzie podlegał zatwierdzeniu przez �aden organ administracji publicznej. Promocja Oferty poza terytorium Polski b�dzie 
skierowana wył�cznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polsk� i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 

W niektórych pa�stwach przepisy prawa mog� ogranicza� rozpowszechnianie Prospektu, Dokumentu Marketingowego, 
sprzeda� Akcji Oferowanych lub prowadzenie przez Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu akcji promocyjnej dotycz�cej 
Oferty. Prospekt ani Dokument Marketingowy nie mog� by� wykorzystywane w celu ani w zwi�zku 
z przeprowadzeniem jakiejkolwiek oferty sprzeda�y papierów warto�ciowych, zaproszeniem do nabycia, obj�cia lub 
promowaniem Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, 
zaproszenie lub promowanie byłyby niezgodne z prawem, i nie stanowi� takiej oferty, zaproszenia ani promocji. Osoby 
b�d�ce w posiadaniu Prospektu lub Dokumentu Marketingowego powinny zapozna� si� z wszelkimi ograniczeniami 
w tym zakresie, w tym z ograniczeniami mo�liwo�ci nabycia lub obj�cia Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Ograniczenia 
w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”), i stosowa� si� do nich. Nieprzestrzeganie tych ogranicze� mo�e stanowi� 
naruszenie przepisów prawa reguluj�cych obrót papierami warto�ciowymi obowi�zuj�cych w danej jurysdykcji. Na Dat� 
Prospektu Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy, Współmened�erowie Oferty ani �adne inne osoby działaj�ce w ich imieniu 
nie podj�ły ani nie zamierzaj� podj�� działa� zmierzaj�cych do spełnienia wymogów wynikaj�cych z przepisów prawa, 
w tym uzyskania zezwolenia, umo�liwiaj�cych przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych lub na posiadanie 
lub rozpowszechnianie Prospektu (oraz innych materiałów ofertowych, promocyjnych b�d� formularzy zapisu 
dotycz�cych Akcji Oferowanych) na terytorium jakiejkolwiek jurysdykcji innej ni� Polska, w której wymagane jest 
spełnienie takich wymogów i uzyskanie takiego zezwolenia. 

W celu nabycia lub obj�cia Akcji Oferowanych ka�dy inwestor b�dzie musiał zło�y� pewne o�wiadczenia i zapewnienia 
oraz dokona� pewnych czynno�ci opisanych w szczególno�ci w rozdziale „Warunki Oferty”. Spółka i Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy zastrzegaj� sobie prawo odmowy, według własnego uznania, przydziału Akcji Oferowanych danemu 
inwestorowi, je�eli w przekonaniu Spółki, Akcjonariusza Sprzedaj�cego, Współmened�erów Oferty lub ich 
jakiegokolwiek przedstawiciela taki przydział mógłby stanowi� naruszenie lub prowadzi� do naruszenia jakiegokolwiek 
przepisu prawa lub regulacji (zob. rozdz. „Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”). 

Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy ani Współmened�erowie Oferty nie składaj� inwestorom �adnych zapewnie� co do 
zgodno�ci z prawem inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery warto�ciowe Spółki dokonywanej przez danego 
inwestora. 

Informacja dla potencjalnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

ANI AKCJE OFEROWANE, ANI INNE PAPIERY WARTO�CIOWE SPÓŁKI NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTAN	 
ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKA
SKIEJ USTAWY O PAPIERACH 
WARTO�CIOWYCH ANI W �ADNYM ORGANIE NADZORU NAD OBROTEM PAPIERAMI 
WARTO�CIOWYMI W JAKIMKOLWIEK STANIE LUB NA TERYTORIUM PODLEGAJ	CYM JURYSDYKCJI 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I NIE MOG	 BY� OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE 
ANI ZBYWANE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, CHYBA �E W OPARCIU O ZWOLNIENIE Z OBOWI	ZKU 
REJESTRACYJNEGO LUB W RAMACH TRANSAKCJI NIEPODLEGAJ	CYCH OBOWI	ZKOWI 
REJESTRACYJNEMU WYNIKAJ	CEMU Z AMERYKA
SKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTO�CIOWYCH 
ORAZ ZGODNIE Z WSZELKIMI OBOWI	ZUJ	CYMI STANOWYMI PRZEPISAMI O OBROCIE PAPIERAMI 
WARTO�CIOWYMI. ANI AMERYKA
SKA KOMISJA PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH I GIEŁD (U.S. 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION), ANI �ADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW 
WARTO�CIOWYCH NIE ZATWIERDZIŁA AKCJI OFEROWANYCH ANI NIE DOKONAŁA OCENY 
PROSPEKTU POD K	TEM JEGO ZGODNO�CI Z PRAWD	 I KOMPLETNO�CI. SKŁADANIE O�WIADCZE
  
O ODMIENNEJ TRE�CI STANOWI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PRZESTPSTWO. 

Informacja dla inwestorów z EOG 

Prospekt został sporz�dzony na potrzeby Oferty przeprowadzanej wył�cznie na terytorium Polski. Na potrzeby promocji 
Oferty przez Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu zostanie przekazany wybranym inwestorom instytucjonalnym 
Dokument Marketingowy b�d�cy tłumaczeniem Prospektu na j�zyk angielski. Dokument Marketingowy oraz promocja 
Oferty przez Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu b�d� adresowane i przeznaczone jedynie do tych podmiotów 
znajduj�cych si� w pa�stwach członkowskich EOG, które spełniaj� kryteria „inwestorów kwalifikowanych” 
w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”). Dokument Marketingowy nie 
mo�e stanowi� podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmioty, które nie s� Inwestorami 
Kwalifikowanymi. 
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Dokument Marketingowy zostanie sporz�dzony i b�dzie przekazywany Inwestorom Kwalifikowanym przy zało�eniu, �e 
promocja Oferty poza granicami Polski w odniesieniu do Akcji Oferowanych b�dzie dokonywana w oparciu  
o zwolnienie od obowi�zku sporz�dzenia prospektu emisyjnego dla ofert akcji zwykłych przewidziane w Dyrektywie 
Prospektowej oraz w sposób, w jaki została ona wdro�ona w Pa�stwach Członkowskich. W rezultacie ka�dy podmiot 
przeprowadzaj�cy lub zamierzaj�cy przeprowadzi� w EOG promocj� Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych 
powinien dokonywa� jej w taki sposób, który nie spowoduje po stronie Spółki, Akcjonariusza Sprzedaj�cego lub 
któregokolwiek ze Współmened�erów Oferty obowi�zku sporz�dzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu 
ofertowego w zwi�zku z tak� promocj� Oferty. 

Informacja dla inwestorów z Wielkiej Brytanii 

W Wielkiej Brytanii Dokument Marketingowy b�dzie rozpowszechniany tylko do i b�dzie przeznaczony jedynie dla 
Inwestorów Kwalifikowanych: (i) którzy posiadaj� do�wiadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu 
artykułu 19(5) Zarz�dzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy  
o Rynkach i Usługach Finansowych (Financial Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm. („Zarz�dzenie”), lub (ii) 
którzy mieszcz� si� w dyspozycji artykułu 49(2)(a) do (d) Zarz�dzenia, lub (iii) którym mo�na w inny zgodny z prawem 
sposób przekaza� Dokument Marketingowy lub informacje znajduj�ce si� w Dokumencie Marketingowym (wszystkie 
takie osoby zwane s� dalej „Wła�ciwymi Osobami”). Dokument Marketingowy nie mo�e stanowi� podstawy do 
podejmowania decyzji inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii przez podmioty, które nie s� Wła�ciwymi Osobami. 

Dokument Marketingowy zostanie sporz�dzony i b�dzie przekazywany przy zało�eniu, �e promocja Oferty na terytorium 
Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Akcji Oferowanych b�dzie dokonywana w oparciu o zwolnienie od obowi�zku 
sporz�dzenia prospektu dla ofert akcji zwykłych przewidziane w Dyrektywie Prospektowej, w sposób, w jaki została ona 
implementowana w Wielkiej Brytanii. W rezultacie ka�dy podmiot przeprowadzaj�cy lub zamierzaj�cy przeprowadzi� 
w Wielkiej Brytanii promocj� Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych powinien dokona� jej w taki sposób, który 
nie spowoduje po stronie Spółki, Akcjonariusza Sprzedaj�cego lub któregokolwiek ze Współmened�erów Oferty 
obowi�zku sporz�dzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego w zwi�zku z tak� promocj� Oferty. 

Stabilizacja 

Na Dat� Prospektu nie przewiduje si� podejmowania działa� stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporz�dzenia  
o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje si� mo�liwo�ci dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego 
przydziału typu greenshoe. 

Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe obejmuj�ce nast�puj�ce okresy: (i) 1 lipca 
2014 r. – 30 wrze�nia 2015 r.; (ii) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (iii) 1 lipca 2012 r. - 30 czerwca 2013 r.,  
tj. obejmuj�ce odpowiednio okres 15 miesi�cy oraz dwa okresy 12-miesi�czne („Skonsolidowane Roczne 
Sprawozdanie Finansowe”) oraz �ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres  
9 miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r. („�ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe”, a ł�cznie ze Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporz�dzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE. Skonsolidowane 
Roczne Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 15 miesi�cy od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. Wydłu�enie 
ostatniego roku obrotowego wynika ze zmiany roku obrotowego Spółki. W zwi�zku z powy�szym w celu umo�liwienia 
pełnej porównywalno�ci danych finansowych Grupy, w Prospekcie zamieszczono równie� (i) w Zał�czniku nr 3 do 
Prospektu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okresy 12-miesi�czne zako�czone odpowiednio  
30 wrze�nia 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. („Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe”), które 
zostały sporz�dzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE oraz (ii) w Zał�czniku nr 5 do Prospektu �ródroczne 
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. 
zawieraj�ce równie� dane porównywalne za okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. („Przekształcone 
�ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, a ł�cznie z Przekształconym Skonsolidowanym 
Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”). Cykl 
biznesowy podmiotów działaj�cych w bran�y, do której nale�y Spółka, pokrywa si� z rokiem obrotowym ko�cz�cym si� 
30 wrze�nia, w zwi�zku z tym w celu umo�liwienia przeprowadzenia inwestorom analizy finansowej Grupy w okresach, 
jakie b�d� podstaw� sporz�dzenia sprawozda� finansowych w kolejnych okresach obrotowych, Spółka zamie�ciła  
w Zał�cznikach nr 3 i 5 do Prospektu Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, a w Zał�czniku nr 7 
tak�e przedstawiła omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej opartej na Przekształconych Skonsolidowanych 
Sprawozdaniach Finansowych. 
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Ponadto ze wzgl�du na akwizycj� Grange Fencing (zob. rozdz. „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej  
– Szczególne czynniki maj�ce wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy”) wyniki finansowe Grange Fencing uj�te 
s� w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Stelmet od dnia 1 grudnia 2014 r. i w pierwszym roku obrotowym 
funkcjonowania w Grupie Stelmet obejmuj� okres 10 miesi�cy odnosz�cych si� do Przekształconych Skonsolidowanych 
Sprawozda� Finansowych (1 grudnia 2014 r. – 30 wrze�nia 2015 r.). Spółka w Zał�czniku nr 8 do Prospektu zamie�ciła 
równie� symulacje historycznych sprawozda� finansowych, które przedstawiaj� m.in. symulacj� skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat za okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz za okres 9 miesi�cy zako�czony  
30 czerwca 2015 r. z zało�eniem, jakby Grange Fencing był w Grupie od pocz�tku tego okresu, oraz wprowadzeniem 
odpowiednich korekt. Symulacje te maj� na celu przedstawienie potencjalnego skonsolidowanego rachunku zysku i strat 
Grupy, które mityguje zniekształcenie obrazu Przekształconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
wynikaj�cego z braku uj�cia wyników Grange Fencing za okres od 1 pa�dziernika do 31 listopada 2014 r. 

Dodatkowo w celu zobrazowania inwestorom wyników finansowych Grange Fencing, w Zał�czniku nr 8 do Prospektu 
zostały tak�e zaprezentowane symulacje na poziomie rachunku zysków i strat z danych jednostkowych Grange Fencing 
za okresy 12 miesi�cy zako�czone odpowiednio 30 wrze�nia 2013 r. i 2014 r. uwzgl�dniaj�ce korekty oraz wył�czenia 
zwi�zane ze sprzeda�� pomi�dzy Spółk� a Grange Fencing w tych okresach. 

Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. z siedzib� w Poznaniu (61-131 Pozna�, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E) 
przeprowadziła (i) badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego oraz Przekształconego 
Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, w stosunku do których wydała opinie bez zastrze�e�, a tak�e 
(ii) przegl�d �ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, w stosunku do którego wydała 
raport bez zastrze�e�. 

Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod 
numerem 3654. W imieniu Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania 
Finansowego przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447), a przegl�d �ródrocznych Skróconych 
Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447). 

W Prospekcie w Zał�czniku nr 8 zamieszczono odpowiednio nast�puj�ce symulacje finansowe: (i) symulacj� na poziomie 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 pa�dziernika 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. (tj. 12 miesi�cy)  
z zało�eniem jakby Grange Fencing był w Grupie od pocz�tku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotycz�cych:  
(1) przej�cia na MSSF i (2) wył�czenia transakcji wewn�trzgrupowych; (ii) symulacj� na poziomie skonsolidowanego 
rachunku zysków i strat Grupy za okresy od 1 pa�dziernika 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (tj. za okres 9 miesi�cy),  
z zało�eniem jakby Grange Fencing był w Grupie od pocz�tku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotycz�cych:  
(1) przej�cia na MSSF i (2) wył�czenia transakcji wewn�trzgrupowych; (iii) symulacj� na poziomie rachunku zysków  
i strat z danych jednostkowych Grange Fencing za okresy: od 1 pa�dziernika 2012 r. do 30 wrze�nia 2013 oraz od  
1 pa�dziernika 2013 r. do 30 wrze�nia 2014 r. z wprowadzeniem korekt dotycz�cych (1) przej�cia na MSSF,  
(2) urynkowienia czynszów dzier�awnych, (3) urynkowienia wynagrodze� managerów i (4) wył�cze� zwi�zanych ze 
sprzeda�� pomi�dzy Spółk� a Grange Fencing w tym okresie. W Zał�czniku nr 9 do Prospektu zawarto raport 
niezale�nego biegłego rewidenta o powy�szej symulacji danych finansowych. 

Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. przeprowadzała tak�e prace po�wiadczaj�ce, których przedmiotem były opisane powy�ej 
symulacje finansowe, oraz sporz�dziła raport niezale�nego biegłego rewidenta o symulacji danych finansowych. W imieniu 
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. opisane powy�ej czynno�ci przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447). 

Przedstawienie informacji finansowych zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarz�du przyj�cia pewnych szacunków  
i zało�e�, które mog� mie� wpływ na dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz na informacje dodatkowe 
(noty) doł�czone do sprawozdania finansowego. Faktyczne rezultaty uzyskane w przyszło�ci mog� odbiega� od 
przyj�tych wcze�niej zało�e� i szacunków. 

Dane finansowe prezentowane w Prospekcie zostały przedstawione w oparciu o (i) Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe oraz (ii) Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. Niektóre dane finansowe  
i operacyjne znajduj�ce si� w Prospekcie zostały zaczerpni�te z, opracowane lub obliczone na podstawie innych �ródeł 
ni� Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe lub Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe,  
w szczególno�ci na podstawie dokumentów oraz zał�czników do nich opracowanych na potrzeby sprawozdawczo�ci 
zarz�dczej w ramach Grupy do u�ytku wewn�trznego. Dane te nie podlegały badaniu ani przegl�dowi przez niezale�nego 
biegłego rewidenta. W takim przypadku wskazano Spółk� jako �ródło takich informacji. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały przedstawione w rozdziale „Historyczne informacje finansowe”  
i nale�y je analizowa� ł�cznie z informacjami zawartymi w innych rozdziałach Prospektu, a w szczególno�ci w rozdziale 
„Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej”. 
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Dane zamieszczone w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych oraz Przekształconym Skonsolidowanym 
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym, jak równie� inne dane finansowe oraz operacyjne, s� podawane w złotym jako 
walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacyjnej Grupy. Ponadto, o ile nie wskazano inaczej, dane finansowe  
i statystyczne zawarte w Prospekcie s� przedstawione w tysi�cach złotych. W konsekwencji, w niektórych wypadkach 
suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie mo�e nie odpowiada� dokładnie 
ł�cznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre warto�ci procentowe w tabelach zamieszczonych  
w Prospekcie równie� zostały zaokr�glone i sumy w tych tabelach mog� nie odpowiada� dokładnie 100%. Zmiany 
procentowe pomi�dzy porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a niezaokr�glonych). 
Podejmuj�c decyzj� o inwestowaniu w Akcje Oferowane, inwestorzy powinni polega� na własnej analizie Grupy  
i Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych oraz na informacjach przedstawionych w innych cz��ciach Prospektu,  
a tak�e powinni skonsultowa� si� ze swoimi zawodowymi doradcami. 

Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma. 

Dane makroekonomiczne, bran�owe i statystyczne 

W Prospekcie Grupa przedstawiła wybrane dane dotycz�ce sektora gospodarki i rynku pochodz�ce z publicznie 
dost�pnych �ródeł informacji, w tym oficjalnych �ródeł bran�owych, jak równie� z innych �ródeł zewn�trznych, które 
Grupa uwa�a za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mog� by� przybli�one, szacunkowe lub zawiera� 
zaokr�glone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotycz�ce Polski oraz rynku, na którym Grupa prowadzi 
działalno��, zostały zaczerpni�te m.in. z oficjalnych informacji publikowanych przez Eurostat oraz Raportu OC&C (zob. 
rozdz. „Otoczenie rynkowe”). Dodatkowo, niektóre dane bran�owe, rynkowe i dane na temat pozycji konkurencyjnej 
zawarte w niniejszym Prospekcie pochodz� z wewn�trznych bada� i oszacowa� Grupy opartych o jej wiedz�  
i do�wiadczenie na rynkach, na których prowadzi ona działalno��. Cho� Grupa ma uzasadnione przekonanie, �e takie 
badania i szacunki s� racjonalne i wiarygodne, to zarówno one, jak i wykorzystana w nich metodologia i przyj�te 
zało�enia nie były weryfikowane przez niezale�ne �ródło co do ich rzetelno�ci i kompletno�ci i mog� one ulec zmianie. 
Nale�y podkre�li�, �e w ka�dym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane �ródłowe, na których one 
bazuj�, mogły nie zosta� opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie 
mo�na równie� zapewni�, �e osoba trzecia stosuj�ca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich 
przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki i wnioski. 

Informacje na temat rynku, jak równie� pewne informacje bran�owe i trendy rynkowe, a tak�e informacje na temat 
pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na podstawie zało�e�, które 
Zarz�d uznał za rozs�dne, jak równie� danych z publicznie dost�pnych �ródeł. 	ródło pochodzenia informacji 
zewn�trznych podawane jest ka�dorazowo w przypadku u�ycia takich informacji w Prospekcie. W przypadku podania 
danych makroekonomicznych, rynkowych, bran�owych lub innych, które zostały zaczerpni�te ze �ródeł zewn�trznych, 
takich jak publikacje rz�dowe, publikacje osób trzecich, bran�owe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji.  
W przypadku informacji pochodz�cych od osób trzecich, które znajduj� si� w Prospekcie, informacje te zostały 
dokładnie przytoczone w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzi� oraz ustali� na podstawie informacji 
pochodz�cych od osób trzecich, �e nie pomini�to �adnych faktów, których pomini�cie mogłoby sprawi�, �e informacje 
pochodz�ce od osób trzecich byłyby niedokładne b�d� wprowadzałyby w bł�d. 

Publikacje bran�owe, co do zasady, zawieraj� stwierdzenia, �e zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze �ródeł, 
które uwa�a si� za wiarygodne, lecz �e nie ma gwarancji, i� dane takie s� w pełni dokładne i kompletne. Podczas 
sporz�dzania Prospektu ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy, ani Współmened�erowie Oferty nie przeprowadzali 
niezale�nej weryfikacji informacji pochodz�cych od osób trzecich. Nie przeprowadzono równie� analizy adekwatno�ci 
metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków 
i prognoz. Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy, ani Współmened�erowie Oferty nie s� w stanie zapewni�, �e 
informacje takie s� dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, �e prognozy takie zostały sporz�dzone na 
podstawie poprawnych danych i zało�e�, ani �e prognozy te oka�� si� trafne. 

Spółka nie zamierza i nie zobowi�zuje si� do uaktualniania danych dotycz�cych bran�y lub rynku, zaprezentowanych 
w Prospekcie, z zastrze�eniem obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa. 

Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci, co oznacza wszelkie o�wiadczenia, inne ni� o�wiadczenia dotycz�ce 
faktów zaszłych w przeszło�ci, w tym o�wiadczenia, w których, przed którymi albo po których wyst�puj� wyrazy takie jak 
„cele”, „s�dzi”, „przewiduje”, „d��y”, „zamierza”, „b�dzie”, „mo�e”, „uprzedzaj�c”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne 
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wyra�enia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci odnosz� si� do znanych i nieznanych kwestii 
obarczonych ryzykiem i niepewno�ci� lub innych wa�nych czynników b�d�cych poza kontrol� Grupy, które mog� 
spowodowa�, �e faktyczne wyniki Grupy, perspektywy i rozwój Grupy b�d� si� istotnie ró�niły od wyników, osi�gni�� 
i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikaj�cych. Podane przez Spółk� stwierdzenia dotycz�ce 
przyszło�ci opieraj� si� na wielu zało�eniach dotycz�cych obecnych i przyszłych strategii działalno�ci Grupy oraz otoczenia, 
w którym Grupa prowadzi działalno�� i b�dzie prowadziła działalno�� w przyszło�ci. Pewne czynniki, które mog� 
spowodowa�, �e rzeczywiste wyniki, osi�gni�cia i rozwój Grupy b�d� ró�niły si� od tych opisanych w stwierdzeniach 
dotycz�cych przyszło�ci, zostały opisane w rozdziałach „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka” 
oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia s� aktualne jedynie na Dat� Prospektu. Oprócz obowi�zków 
wynikaj�cych z przepisów prawa lub Regulaminu Giełdy, Spółka nie ma obowi�zku przekazywa� do publicznej 
wiadomo�ci aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdze� dotycz�cych przyszło�ci zamieszczonych w Prospekcie 
w zwi�zku z pojawieniem si� nowych informacji, wyst�pieniem przyszłych zdarze� lub innymi okoliczno�ciami. 

Inwestorzy powinni by� �wiadomi, �e ró�nego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mog� powodowa�, �e rzeczywiste 
wyniki Grupy b�d� istotnie ró�ni� si� od planów, celów, oczekiwa� i zamiarów wyra�onych w stwierdzeniach 
dotycz�cych przyszło�ci. 

Inwestorzy, opieraj�c si� na stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci, powinni z nale�yt� staranno�ci� wzi�� pod uwag� 
zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontek�cie otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego, 
w którym Grupa działa. Inwestorzy powinni wzi�� pod uwag�, �e Grupa mo�e by� nara�ona na dodatkowe ryzyka 
i niewiadome, które nie s� obecnie znane Spółce. Wyst�pienie zdarze� opisanych jako ryzyka mo�e spowodowa� spadek 
ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego inwestorzy mog� ponie�� strat� równ� cało�ci lub cz��ci ich inwestycji. Wszelkie 
stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci zawarte w Prospekcie odzwierciedlaj� obecne przekonania Spółki odno�nie do 
przyszłych wydarze� i podlegaj� okre�lonym powy�ej oraz innym czynnikom ryzyka, elementom niepewno�ci 
i zało�eniom dotycz�cym działalno�ci Grupy, jej wyników, strategii i płynno�ci. Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy ani 
Współmened�erowie Oferty nie o�wiadczaj�, nie daj� �adnej gwarancji i nie zapewniaj�, �e czynniki opisane 
w stwierdzeniach dotycz�cych przyszło�ci faktycznie wyst�pi�, a ka�de takie stwierdzenie stanowi tylko jedn� 
z mo�liwych opcji, która nie powinna by� uwa�ana za opcj� najbardziej prawdopodobn� lub typow�. 

Prospekt nie zawiera �adnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych w rozumieniu 
Rozporz�dzenia 809/2004, poniewa� Spółka nie publikuje prognoz wyników oraz wyników szacunkowych. 

Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

W Prospekcie nie zamieszczono �adnych informacji przez odniesienie do informacji zawartych w innych publicznie 
dost�pnych dokumentach lub �ródłach, niezale�nie od ich formy udost�pnienia i utrwalenia. 

Poza Prospektem oraz aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizuj�cymi do Prospektu i informacj� o Cenie Akcji 
Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom 
inwestorów, opublikowanymi zgodnie z wymogami przewidzianymi w Ustawie o Ofercie Publicznej, informacje 
znajduj�ce si� na stronie internetowej Spółki, Akcjonariusza Sprzedaj�cego, Współmened�erów Oferty lub informacje 
znajduj�ce si� na stronach internetowych, do których zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych, 
nie stanowi� cz��ci Prospektu. 

Dost�pne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW 

Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka b�dzie podlega� 
obowi�zkom informacyjnym okre�lonym w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego i wła�ciwych regulacjach, w ramach których Spółka zobowi�zana 
b�dzie przekazywa� pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej wiadomo�ci. Do informacji udost�pnianych przez 
Spółk� b�d� nale�ały w szczególno�ci: (i) informacje finansowe przekazywane w formie raportów rocznych, raportów 
półrocznych i raportów �ródrocznych; (ii) informacje bie��ce; (iii) informacje poufne; (iv) zawiadomienia otrzymywane 
od znacznych akcjonariuszy Spółki w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów Akcji; oraz (v) zawiadomienia 
otrzymywane w szczególno�ci od członków Zarz�du i Rady Nadzorczej dotycz�ce transakcji maj�cych za przedmiot 
Akcje lub inne powi�zane z nimi instrumenty finansowe. 

Powy�sze informacje b�d� dost�pne równie� na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com). 
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Dor�czenia i egzekwowanie wyroków s�dów zagranicznych 

Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy s� podmiotami utworzonymi i działaj�cymi zgodnie z prawem polskim, przy 
czym Grupa działa na rynku polskim oraz za granic�, przede wszystkim na rynku niemieckim, francuskim oraz 
brytyjskim. Produkty Grupy s� sprzedawane w ponad 25 krajach. Maj�tek Grupy znajduje si� w Polsce oraz w Wielkiej 
Brytanii, z czego wi�kszo�� aktywów zlokalizowana jest w Polsce. Dlatego inwestorzy niepodlegaj�cy jurysdykcji 
polskiej mog� mie� trudno�ci w pomy�lnym przeprowadzeniu skutecznego dor�czenia Spółce czy członkom Zarz�du 
orzecze�, które zostały wydane w s�dach spoza UE w zwi�zku z post�powaniem prowadzonym przeciwko takim 
podmiotom w odniesieniu do Oferty lub Akcji Oferowanych. 

Ponadto zagraniczni inwestorzy mog� mie� trudno�ci w wykonywaniu orzecze� s�dowych wydawanych w krajach spoza 
UE przeciwko Spółce lub członkom Zarz�du w Polsce. Orzeczenia s�dów zagranicznych (zasadniczo orzeczenia  
o zapłat� lub spełnienie okre�lonego �wiadczenia) podlegaj� wykonaniu w Polsce, je�eli stosowny traktat dwustronny 
zawiera postanowienie o wykonaniu tego orzeczenia w Polsce lub wynika to z KPC. 

W przypadku orzecze� s�dowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych w Pa�stwach Członkowskich, od dnia 
1 maja 2004 r., tj. od dnia wst�pienia Polski do UE, w Polsce zacz�ło obowi�zywa� Rozporz�dzenie Rady (WE) Nr 
44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzecze� s�dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 
i handlowych (Dz.U. UE L 12/1 z 16 stycznia 2001 r., ze zm.). Rozporz�dzenie jest wi���ce w Polsce w relacjach 
z innymi Pa�stwami Członkowskimi (z wyj�tkiem Danii) i skutkuje uznawaniem i wykonywaniem w Polsce orzecze� 
s�dowych wydanych w Pa�stwach Członkowskich (innych ni� Dania). 

W przypadku orzecze� s�dowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych w Szwajcarii, Norwegii i Islandii, 
kwestie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzecze� s�dowych reguluje Nowa Konwencja z Lugano pomi�dzy UE, 
w tym Polsk�, oraz Szwajcari�, Norwegi� i Islandi�, która obowi�zuje w Polsce od dnia 1 stycznia 2010 r. Natomiast 
obrót prawny mi�dzy Polsk� a Dani� odbywa si� na podstawie umowy pomi�dzy Wspólnot� Europejsk� a Królestwem 
Danii w sprawie wła�ciwo�ci s�dów oraz uznawania i wykonywania orzecze� s�dowych w sprawach cywilnych 
i handlowych (Dz.U. UE L 299/62 z 16 listopada 2005 r.). 

W odniesieniu do orzeczenia wydanego przez s�dy pa�stwa, które nie jest stron� stosownego traktatu dwustronnego 
z Polsk� dotycz�cego uznawania orzecze� i nie jest Pa�stwem Członkowskim, KPC co do zasady stanowi, i� orzeczenia 
s�dów pa�stw obcych w sprawach cywilnych, nadaj�ce si� do wykonania w drodze egzekucji, staj� si� tytułami 
wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalno�ci przez s�d polski i nadaniu im klauzuli wykonalno�ci. Stwierdzenie 
wykonalno�ci nast�puje, je�eli orzeczenie jest wykonalne w pa�stwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieje �adna 
z poni�szych przeszkód: (i) orzeczenie nie jest prawomocne w pa�stwie, w którym zostało wydane; (ii) orzeczenie 
zapadło w sprawie nale��cej do wył�cznej jurysdykcji s�dów polskich; (iii) pozwanemu, który nie wdał si� w spór co do 
istoty sprawy, nie dor�czono nale�ycie i w czasie umo�liwiaj�cym podj�cie obrony pisma wszczynaj�cego post�powanie; 
(iv) strona w toku post�powania była pozbawiona mo�no�ci obrony; (v) sprawa o to samo roszczenie mi�dzy tymi 
samymi stronami zawisła w Polsce wcze�niej ni� przed s�dem pa�stwa obcego (wzgl�dnie, innym ni� s�d organem 
polskim lub organem pa�stwa obcego); (vi) orzeczenie jest sprzeczne z wcze�niej wydanym prawomocnym orzeczeniem 
s�du polskiego albo wcze�niej wydanym prawomocnym orzeczeniem s�du pa�stwa obcego (wzgl�dnie, rozstrzygni�ciem 
wydanym przez inny ni� s�d organ polski lub organ pa�stwa obcego), spełniaj�cym przesłanki jego uznania w Polsce, 
zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie mi�dzy tymi samymi stronami; (vii) uznanie byłoby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami porz�dku prawnego Polski (klauzula porz�dku publicznego). 

Kursy wymiany walut 

W poni�szych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy �rednie, najwy�sze oraz 
najni�sze, a tak�e kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomi�dzy złotym a wskazanymi walutami. Kursy 
walutowe stosowane przy sporz�dzaniu Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych, jak równie� przy opracowywaniu 
innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły ró�ni� si� od kursów przedstawionych w poni�szych tabelach. 
Spółka nie mo�e zapewni�, �e warto�� złotego w rzeczywisto�ci odpowiadała lub mogła odpowiada� warto�ci danej 
waluty wskazanej poni�ej ani �e złoty był przeliczany lub wymieniany na dan� walut� po wskazanym poni�ej kursie. 

O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” s� odniesieniami do prawnego �rodka 
płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” s� odniesieniami do wspólnej waluty 
wprowadzonej na pocz�tku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu 
ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk�, natomiast odniesienia do „USD” lub „dolarów” s� odniesieniami do dolarów 
ameryka�skich b�d�cych prawnym �rodkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
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Kurs wymiany EUR do PLN 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs �redni Kurs najwy�szy Kurs najni�szy Na koniec okresu 

Rok obrotowy 2012/2013 ....................................................... 4,1513 4,3432 4,0465 4,3292 

Rok obrotowy 2013/2014 ....................................................... 4,1976 4,3416 4,0998 4,1609 

12 miesi�cy zako�czone 30 czerwca 2015 r. .......................... 4,1670 4,3335 3,9822 4,1944 

Rok obrotowy 2014/2015 ....................................................... 4,1715 4,3335 3,9822 4,2386 

Pa�dziernik 2015 r. ................................................................ 4,2486 4,2902 4,2170 4,2652 

Listopad 2015 r. ..................................................................... 4,2503 4,2763 4,2245 4,2639 

Grudzie� 2015 r. .................................................................... 4,2908 4,3580 4,2411 4,2615 

Stycze� 2016 r. ...................................................................... 4,4114 4,4987 4,2935 4,4405 

Luty 2016 r. ........................................................................... 4,3977 4,4490 4,3570 4,3589 

Marzec 2016 r. ....................................................................... 4,2933 4,3365 4,2445 4,2684 

Kwiecie� 2016 r. .................................................................... 4,3083 4,4078 4,2355 4,4078 

Maj 2016 r.............................................................................. 4,4062 4,4482 4,3610 4,3820 

Czerwiec 2016 r. .................................................................... 4,3993 4,4526 4,3334 4,4255 

�ródło: NBP. 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. �redni kurs wymiany EUR do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 4,3555 PLN za 1 EUR. 

 

Kurs wymiany GBP do PLN 

 Kurs GBP/PLN 

 Kurs �redni Kurs najwy�szy Kurs najni�szy Na koniec okresu 

Rok obrotowy 2012/2013 ....................................................... 5,0368 5,3798 4,7364 5,0604 

Rok obrotowy 2013/2014 ....................................................... 5,0292 5,2134 4,8569 5,1885 

12 miesi�cy zako�czone 30 czerwca 2015 r. .......................... 5,4736 5,9180 5,1895 5,9180 

Rok obrotowy 2014/2015 ....................................................... 5,5492 5,9921 5,1895 5,7305 

Pa�dziernik 2015 r. ................................................................ 5,7993 5,9519 5,6705 5,9429 

Listopad 2015 r. ..................................................................... 6,0199 6,0769 5,9229 6,0498 

Grudzie� 2015 r. .................................................................... 5,9166 6,0709 5,7480 5,7862 

Stycze� 2016 r. ...................................................................... 5,8429 5,8958 5,7492 5,8443 

Luty 2016 r. ........................................................................... 5,6726 5,8291 5,5324 5,5376 

Marzec 2016 r. ....................................................................... 5,4964 5,6065 5,3872 5,4078 

Kwiecie� 2016 r. .................................................................... 5,4354 5,6746 5,2704 5,6496 

Maj 2016 r.............................................................................. 5,6576 5,8139 5,5449 5,7469 

Czerwiec 2016 r. .................................................................... 5,5683 5,7200 5,3226 5,3655 

�ródło: NBP. 

W dniu 31 sierpnia 2016 r. �redni kurs wymiany GBP do PLN ogłoszony przez NBP wynosił 5,1392 PLN za 1 GBP. 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych 
wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji 
Oferowanych.  

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Nowych Akcji oraz rzeczywistej wielko�ci kosztów 
Oferty zostan� przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomo�ci w formie raportu bie��cego w trybie art. 56 ust. 1 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

�rodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostan� przeznaczone na inwestycje w zakup innych 
podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarz�d na bie��co analizuje mo�liwo�ci inwestycji w zagraniczne oraz 
polskie spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mog� uzupełni� portfolio produktów Grupy oraz rozszerzy� 
obszar jej działalno�ci i baz� klientów (zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy – Strategia”). Na Dat� Prospektu Spółki  
z Grupy nie s� stron� wi���cych zobowi�za� co do przej�cia nowych podmiotów. Zarz�d zamierza przeznaczy� w cało�ci 
wpływy z emisji Nowych Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyj�tej 
strategii Grupy. Z uwagi na to, �e Spółka postrzega siebie jako wiod�cego producenta i sprzedawc� architektury ogrodowej 
w Polsce i Europie, i zamierza aktywnie realizowa� swoj� strategi� w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez 
Spółk� �rodków zabezpieczaj�cych finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarz�du jej pozycj� konkurencyjn�  
i negocjacyjn� oraz umo�liwi wykorzystanie nadarzaj�cych si� okazji transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła 
aktywne działania akwizycyjne, których skutkiem było przej�cie Grange Fencing. 

Emitent postanawia, i� w przypadku gdy w okresie 12 miesi�cy od pozyskania �rodków z emisji nie zrealizuje 
powy�szego celu, lub zrealizuje go w cz��ci, całe lub pozostałe �rodki z emisji przeznaczone zostan� na spłat� cz��ci 
kredytu inwestycyjnego zaci�gni�tego w PKO BP przez spółk� zale�n� MrGarden w zwi�zku z budow� nowego zakładu 
w Grudzi�dzu, zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (szczegółowy opis umowy kredytu znajduje si�  
w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy – Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej  
z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A.”, a szczegółowy opis inwestycji i korzy�ci z ni� zwi�zanych  
w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu”), co pozwoli 
Grupie na zmniejszenie kosztów finansowych i obni�enie wska�ników zadłu�enia. 

Priorytetem Spółki w ramach wykorzystania wpływów z emisji s� akwizycje nowych podmiotów. Realizacja 
alternatywnego celu, czyli spłaty kredytu inwestycyjnego, nast�pi wył�cznie w przypadku braku realizacji lub cz��ciowej 
realizacji celu głównego.  

Spółka zastrzega mo�liwo�� zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji na akwizycje, w szczególno�ci  
z uwagi na zmian� strategii lub brak mo�liwo�ci realizacji celów akwizycyjnych lub gdyby ich realizacja okazała si� 
nieefektywna dla Grupy.  

W przypadku zmiany celów emisji informacja na ten temat zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomo�ci 
w formie aneksu do Prospektu oraz raportu bie��cego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany 
celu w terminie wa�no�ci Prospektu) b�d� samego raportu bie��cego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie  
(w przypadku zmiany celu emisji po upływie terminu wa�no�ci Prospektu). 

Do czasu ich wykorzystania w sposób opisany powy�ej, �rodki pozyskane przez Spółk� z emisji Nowych Akcji zasil� jej 
kapitał obrotowy. 

Spółka nie mo�e wykluczy�, �e nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji Nowych Akcji, a tak�e, �e do realizacji 
celów emisji, o których mowa powy�ej, konieczne oka�� si� wi�ksze �rodki, ni� pierwotnie zakładano. W przypadku 
uzyskania przez Spółk� wpływów z emisji Nowych Akcji w kwocie ni�szej ni� orientacyjna kwota wskazana powy�ej, 
Grupa zamierza pozyska� brakuj�c� kwot� ze �rodków własnych b�d� poprzez finansowanie dłu�ne. 
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

Dane historyczne na temat dywidendy 

Poni�sza tabela zawiera informacje o jednostkowym zysku netto Spółki oraz o ogólnej wysoko�ci uchwalonej dywidendy 
za wskazane w niej lata obrotowe. 

 

Za rok 
zako�czony dnia 

30 wrze�nia 
Za rok zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (w tys. PLN) 

Zysk netto Spółki ....................................................................................................... 128.460 82.273 57.977 

Dywidenda ................................................................................................................ 8.090 0 39.821 

�ródło: Spółka.  

Poza wypłat� dywidendy, o której mowa powy�ej, akcjonariusze Spółki nie podj�li uchwały o wypłacie dywidendy za 
okres obj�ty Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Zarz�d jest przychylnie nastawiony do mo�liwo�ci rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy, 
pocz�wszy od podziału ewentualnego zysku za rok obrotowy 2017/2018. 

Decyzje Zarz�du dotycz�ce rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej wysoko�ci b�d� 
podejmowane po zako�czeniu ka�dego roku obrotowego. Ka�dorazowo decyzja taka b�dzie uwzgl�dnia� przede 
wszystkim wysoko�� wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym  
i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz mo�liwo�� i koszt 
pozyskania przez Spółk� finansowania dłu�nego, jak równie� wysoko�� kwot, które mog� zosta� przeznaczone na 
wypłat� dywidendy. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy mo�e jednak w miar� potrzeby podlega� przegl�dowi przez Zarz�d, a decyzje  
w tej sprawie b�d� podejmowane z uwzgl�dnieniem szeregu ró�nych czynników dotycz�cych Grupy, w tym perspektyw 
dalszej działalno�ci, przyszłych zysków, zapotrzebowania na �rodki pieni��ne, sytuacji finansowej, poziomu płynno�ci, 
planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.  

Wypłata dywidendy oraz okre�lenie wysoko�ci wypłacanej dywidendy zale�y ostatecznie od decyzji akcjonariuszy na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze nie s� zwi�zani �adn� rekomendacj� Zarz�du. 

Wszystkie Akcje, wł�cznie z Akcjami Oferowanymi, maj� równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet 
dywidendy) i uprawniaj� posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia (a w wypadku Nowych Akcji od 
daty ich rejestracji w KRS), pod warunkiem podj�cia przez Walne Zgromadzenia uchwały o podziale zysku (lub 
odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarz�du i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty 
dywidendy. 

Ograniczenia dotycz�ce wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

Statut nie zawiera ogranicze� dotycz�cych wypłaty dywidendy. 

Ponadto struktura prawna Grupy wpływa na zdolno�� Spółki do wypłaty dywidendy oraz wysoko�� kwot, które zgodnie 
z prawem mog� zosta� przeznaczone na wypłat� dywidendy. Zale�y ona bowiem w pewnym stopniu od zysków osi�ganych 
przez Spółki Zale�ne, ich przepływów pieni��nych oraz zdolno�ci Spółek Zale�nych do wypłaty dywidendy na rzecz Spółki 
oraz efektywnej wypłaty przez nie dywidendy. Spółka nie mo�e zapewni�, �e Spółki Zale�ne b�d� zdolne do wypłaty na jej 
rzecz dywidendy, �e wygeneruj� odpowiednie przepływy pieni��ne umo�liwiaj�ce tak� wypłat� oraz �e wypłata dywidendy 
zostanie efektywnie dokonana w wysoko�ci oraz w terminie pozwalaj�cych na realizacj� polityki dywidendy Spółki (zob. 
rozdz. „Czynniki ryzyka – Ryzyka zwi�zane ze struktur� akcjonariatu, Ofert� oraz Akcjami – Zdolno�� do wypłaty 
dywidendy mo�e by� ograniczona i w zwi�zku z tym nie ma �adnej pewno�ci, �e Spółka b�dzie wypłacała dywidend� zgodnie 
z przyj�t� polityk� dywidendy ani �e w ogóle b�dzie wypłacała dywidend� w danym roku”). 
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Szczegółowe informacje dotycz�ce wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajduj� si� 
w rozdziale „Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie – Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami 
– Dywidenda”. 

Umowa o dewizowy kredyt inwestycyjny oraz dwie umowy o kredyt obrotowy zawieraj� ograniczenia dotycz�ce 
wypłaty dywidendy, tj. zobowi�zanie Spółki do niepodejmowania uchwały o wypłacie dywidendy bez pisemnej zgody 
odpowiedniego banku kredytodawcy w przypadku, gdy spowodowałoby to przekroczenie wska�nika zadłu�enia netto do 
EBITDA. 

Zobacz tak�e „Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci 
Grupy – umowy finansowe”. 

Informacje dotycz�ce opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy znajduj� si� 
w rozdziale „Opodatkowanie – Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem 
dochodowym od osób prawnych”. 



STELMET S.A. 

 

73 
 

KAPITALIZACJA I ZADŁU�ENIE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale nale�y analizowa� ł�cznie z informacjami zawartymi w rozdziale „Przegl�d 
sytuacji operacyjnej i finansowej”, Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi wraz z zał�czonymi informacjami 
dodatkowymi, jak równie� z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

O�wiadczenie o kapitale obrotowym 

Zarz�d o�wiadcza, i� w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grup� jest wystarczaj�cy dla 
pokrycia przez ni� bie��cych potrzeb i prowadzenia działalno�ci w okresie co najmniej 12 miesi�cy od Daty Prospektu. 

Kapitalizacja i zadłu�enie 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanej kapitalizacji i zadłu�enia Grupy na dzie�  
30 czerwca 2016 r.  

Kapitalizacja i zadłu�enie Na dzie� 30 czerwca 2016 r. 

 (w tys. PLN) 

Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe1 ..................................................................................................... 108.986 

Gwarantowane ................................................................................................................................................. 3.663 

Zabezpieczone* ............................................................................................................................................... 61.477 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ................................................................................................................ 43.846 

Długoterminowe zadłu�enie finansowe2 ....................................................................................................... 191.838 

Gwarantowane ................................................................................................................................................. - 

Zabezpieczone* ............................................................................................................................................... 173.220 

Niegwarantowane/niezabezpieczone ................................................................................................................ 18.618 

Zadłu�enie finansowe razem ......................................................................................................................... 300.824 

Kapitał własny ogółem  

w tym:  

Kapitał podstawowy ......................................................................................................................................... 27.896 

Kapitał zapasowy ............................................................................................................................................. 281.726 

Pozostałe kapitały rezerwowe .......................................................................................................................... - 

Kapitał opłacony, niezarejestrowany................................................................................................................ - 

Ró�nice kursowe z przeliczenia ....................................................................................................................... (939) 

Zyski zatrzymane ............................................................................................................................................. 61.438 

Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej .............................................................. 370.121 

Kapitały przypadaj�ce udziałom niedaj�cym kontroli ...................................................................................... - 

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłu�enie finansowe oraz kapitał własny ogółem .......................... 670.945 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  
1Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe obejmuje kredyty i po�yczki, zobowi�zania leasingowe, zobowi�zania z tytułu pochodnych instrumentów 
finansowych (walutowe transakcje terminowe) oraz zobowi�za� z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania. 
2Długoterminowe zadłu�enie finansowe obejmuje kredyty i po�yczki, zobowi�zania leasingowe, zobowi�zania z tytułu pochodnych instrumentów 
finansowych (walutowe transakcje terminowe) oraz pozostałe zobowi�zania. 
*Zabezpieczone zadłu�enie finansowe obejmuje kredyty bankowe. 
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 Na dzie� 30 czerwca 2016 r. 

 (w tys. PLN) 

A. �rodki pieni��ne ......................................................................................................................................... 7.593 

B. Płynno�� (A) .............................................................................................................................................. 7.593 

C. Nale�no�ci finansowe1 ............................................................................................................................... 176.883 

D. Kredyty i po�yczki krótkoterminowe ......................................................................................................... 37.496 

E. Bie��ca cz��� kredytów długoterminowych ................................................................................................ 20.969 

F. Krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego .................................................................. 3.012 

G. Inne krótkoterminowe zobowi�zania finansowe2 ........................................................................................ 47.509 

H. Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe (D+E+F+G) ............................................................................ 108.986 

I. Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe netto (H-B-C) .......................................................................... (75.490) 

J. Długoterminowa cz��� kredytów i po�yczek długoterminowych................................................................. 187.076 

K. Długoterminowe zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego .................................................................. 2.690 

L. Inne długoterminowe zobowi�zania finansowe3 ......................................................................................... 2.072 

M. Długoterminowe zadłu�enie finansowe (J+K+L) ................................................................................... 191.838 

N. Zadłu�enie finansowe netto (I+M) ........................................................................................................... 116.348 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
1Nale�no�ci finansowe obejmuj� nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci oraz pochodne instrumenty finansowe. 
2Inne krótkoterminowe zobowi�zania finansowe obejmuj� zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania krótkoterminowe oraz 
krótkoterminowe pochodne instrumenty finansowe. 
3Inne długoterminowe zobowi�zania finansowe obejmuj� pozostałe zobowi�zania długoterminowe oraz długoterminowe pochodne instrumenty 
finansowe. 

Na Dat� Prospektu oraz od dnia 30 czerwca 2016 r. nie zaszły znacz�ce zmiany w kapitalizacji, zadłu�eniu i płynno�ci 
Grupy. Krótkoterminowe zadłu�enie finansowe – gwarantowane na dzie� 30 czerwca 2016 r. w kwocie 3.663 tys. PLN 
obejmuje zobowi�zania Grupy wobec Lasów Pa�stwowych z tytułu zakupu surowca drzewnego. Zabezpieczeniem 
kredytu kupieckiego udzielonego Grupie przez sprzedaj�cego s� gwarancje bankowe na ł�czn� kwot� 12.500 tys. PLN 
wystawione przez banki finansuj�ce Grup� na rzecz Lasów Pa�stwowych. 

Informacje na temat zabezpieczonego zadłu�enia finansowego obejmuj�cego kredyty bankowe znajduj� si� w rozdziale 
„Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy”. 

Zadłu�enie po�rednie i warunkowe 

Informacje na temat zadłu�enia po�redniego i warunkowego znajduj� si� w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej 
i finansowej – Aktywa i zobowi�zania warunkowe i pozabilansowe”. 
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale nale�y analizowa� ł�cznie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale „Przegl�d 
sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z zał�czonymi informacjami 
dodatkowymi, jak równie� z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. 

Poni�sze tabele zawieraj� wybrane dane finansowe za odpowiednio okres 9 (dziewi�ciu) miesi�cy zako�czony dnia lub 
na dzie� 30 czerwca 2016 r. oraz okres 12 (dwunastu) miesi�cy zako�czony dnia lub na dzie� 30 czerwca 2015 r. oraz 15 
(pi�tnastu) miesi�cy zako�czonych na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. oraz 12 (dwunastu) miesi�cy zako�czonych odpowiednio 
na dzie� 30 czerwca 2014 r. i 2013 r., które pochodz� ze Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych. 

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r., okres 
dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. i okres dwunastu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r., w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. i okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres 9 miesi�cy zako�czony 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony Zmiana 

30 czerwca  
2016 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  

30 czerwca 2016 r./ 
Okres 9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  

30 czerwca 2016 r. / 
Okres 12 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 2015 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (%) 

Działalno�� kontynuowana         

Przychody ze sprzeda�y ................................ 456.197 430.309 512.730 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług..... 456.061 430.126 512.508 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y towarów i 
materiałów ...................................................... 136 183 222 (25,7) (38,7) 

Koszt własny sprzeda�y ................................ 291.231 297.952 354.404 (2,3) (17,8) 

Koszt sprzedanych produktów i usług ............. 291.136 297.749 354.191 (2,2) (17,8) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów ....... 95 203 213 (53,2) (55,4) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y ................ 164.966 132.357 158.326 24,6  4,2  

Koszty sprzeda�y ............................................ 74.152 55.113 64.788 34,5  14,5  

Koszty ogólnego zarz�du ................................ 31.493 29.707 35.056 6,0  (10,2) 

Pozostałe przychody operacyjne ..................... 6.615 11.572 11.975 (42,8) (44,8) 

Pozostałe koszty operacyjne............................ 2.860 3.984 3.890 (28,2) (26,5) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej ...... 63.076 55.125 66.567 14,4  (5,2) 

Przychody finansowe ...................................... 8.971 7.501 8.418 19,6  6,6  

Koszty finansowe ............................................ 11.115 4.787 5.671 132,2  96,0  

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek 
zale�nych (+/-) ................................................ 0 791 791 (100,0) (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .......... 60.932 58.630 70.105 3,9  (13,1) 

Podatek dochodowy ........................................ 13.772 (11.779) (11.777) (216,9) (216,9) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej .............................................. 47.160 70.409 81.882 (33,0) (42,4) 
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Za okres 9 miesi�cy zako�czony 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony Zmiana 

30 czerwca  
2016 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  

30 czerwca 2016 r./ 
Okres 9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  

30 czerwca 2016 r. / 
Okres 12 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 2015 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (%) 

Działalno�� zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
zaniechanej ...................................................... - - - - - 

Zysk (strata) netto ......................................... 47.160 70.490 81.882 (33,1) (42,4) 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego ........................................... 47.869 70.777 82.249 (32,4) (41,8) 

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym ........... (709) (368) (367) 92,7 93,2 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Zysk z działalno�ci operacyjnej spadł o 3,5 mln PLN, czyli o 5%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 66,6 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 
2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12 miesi�cznego. Natomiast, zysk  
z działalno�ci operacyjnej wzrósł o 8,0 mln PLN, czyli o 14,4%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 55,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym  
30 czerwca 2015 r. 

Wzrost kosztów własnych sprzeda�y w roku obrotowym 2014/2015 wynikał głównie ze wzrostu kosztów produkcji 
wyrobów gotowych drewnianej architektury ogrodowej, który wynikał ze wzrostu cen kosztu nabycia surowca 
drzewnego. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zako�czone 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w latach obrotowych 
zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

 

(15 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia 

2015 r.  

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2013 r.  
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 / rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 / rok 

obrotowy 
2012/2013 

 (tys. PLN) (zbadane) (%) 

Działalno�� kontynuowana      

Przychody ze sprzeda�y ................................ 636.422 408.591 358.293 55,8  14,0  

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług ..... 636.167 408.482 355.352 55,7  15,0  

Przychody ze sprzeda�y towarów  
i materiałów ..................................................... 255 109 2.941 133,9  (96,3) 

Koszt własny sprzeda�y ................................ (442.803) (259.571) (235.599) 70,6  10,2  

Koszt sprzedanych produktów i usług ............. (442.581) (259.416) (233.270) 70,6  11,2  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów ....... (223) (155) (2.329) 43,9  (93,3) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y ................. 193.619 149.020 122.694 29,9  21,5  

Koszty sprzeda�y............................................. (80.582) (52.421) (43.335) 53,7  21,0  

Koszty ogólnego zarz�du ................................ (44.183) (21.447) (20.892) 106,0  2,7  

Pozostałe przychody operacyjne...................... 13.303 4.291 3.154 210,0  36,0  
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(15 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia 

2015 r.  

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2013 r.  
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 / rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 / rok 

obrotowy 
2012/2013 

 (tys. PLN) (zbadane) (%) 

Pozostałe koszty operacyjne............................. (8.431) (1.259) (3.033) 569,7  (58,5) 

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek zale�nych 
(+/-) ........................................................................... - - 1.310 - (100,0) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej ....... 73.726 78.184 59.898 (5,7) 30,5  

Przychody finansowe ....................................... 9.972 8.413 4.792 18,5  75,6  

Koszty finansowe ............................................. (7.922) (4.193) (6.083) 88,9  (31,1) 

Udział w zysku (stracie) jednostek 
wycenianych metod� praw własno�ci (+/-) ...... 691 - (17) - (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ........... 76.467 82.404 58.590 (7,2) 40,6  

Podatek dochodowy ......................................... (3.553) 68 5.254 (5.325,0) (98,7) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej ............................................... 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Działalno�� zaniechana - - - - - 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
zaniechanej ...................................................... - - - - - 

Zysk (strata) netto .......................................... 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego ............................................ 80.838 82.311 53.335 (1,8) 54,3  

- podmiotom niekontroluj�cym ................... (818) 25 1 (3.372,0) 2.400,0  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Zysk z działalno�ci operacyjnej spadł o 4,5 mln PLN, czyli o 5,7%, do 73,7 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu do 78,2 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na wi�ksz� dynamik� wzrostu 
kosztów w proporcji do wzrostu przychodów oraz zdarzenia jednorazowe: (i) utworzenie rezerwy ZUS na koszty z lat 2005-
2007 w kwocie 0,6 mln PLN; (ii) wypłat� nagród jubileuszowych z okazji jubileuszu 30-lecia Grupy w kwocie 1,4 mln PLN; 
(iii) poniesione koszty realizacji akwizycji Grange Fencing w kwocie 1,5 mln PLN; oraz (iv) odpis aktualizuj�cy warto�� 
aktywów trwałych w kwocie 4,7 mln PLN. W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 
2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015 nast�pił wzrost cen, co przeło�yło si� na spadek rentowno�ci Grupy. 

Wy�szy ni� proporcjonalny wzrost kosztów własnych sprzeda�y w roku obrotowym 2014/2015 wynikał głównie ze 
wzrostu kosztów produkcji wyrobów gotowych drewnianej architektury ogrodowej, który wynikał ze wzrostu cen kosztu 
nabycia surowca drzewnego. 

Wzrost kosztów sprzeda�y oraz kosztów zarz�du wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing, której działalno�� 
charakteryzowała si� wy�szymi kosztami sprzeda�y oraz zarz�du w stosunku do przychodów, co dla wyników Grupy  
w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wy�szym ni� proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzeda�y i zarz�du w stosunku 
do wzrostu przychodów. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizuj�cych warto�� 
aktywów trwałych. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (rozumiane jako ró�nica pomi�dzy pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi) wzrosły o 1,8 mln PLN, czyli o 60,7%, do 4,9 mln PLN w roku 
obrotowym 2014/2015 w porównaniu do 3,0 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na 
otrzymane odszkodowania maj�tkowe. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wzrosły o 2,9 mln PLN, czyli o 2.384,4%, do 3,0 mln PLN w roku 
obrotowym 2013/2014 w porównaniu do 0,1 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 przede wszystkim ze wzgl�du na 
wzrost w roku obrotowym 2013/2014 pozostałych przychodów operacyjnych wynikaj�cych z odwrócenia odpisów 
aktualizuj�cych warto�� zapasów oraz spadku pozostałych kosztów operacyjnych wynikaj�cy głównie ze spadku 
poziomu odpisów aktualizuj�cych. 



STELMET S.A. 

 

78 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty. 

AKTYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r. /  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

2015 r. /  
Na dzie� 

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2014 r. /  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

AKTYWA TRWAŁE        

Warto�� firmy................................ 26.823 28.520 1.876 1.876 (6,0) 1420,3  0,0  

Warto�ci niematerialne ................... 2.939 3.561 2.140 2.606 (17,5) 66,4  (17,9) 

Rzeczowe aktywa trwałe ................ 395.403 289.549 251.540 241.024 36,6  15,1  4,4  

Nieruchomo�ci inwestycyjne .......... 20.498 20.863 24.517 23.655 (1,7) (14,9) 3,6  

Inwestycje w jednostkach 
zale�nych ........................................ 650 - 43 23 - (100,0) 87,0  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych ............................ - - - - - - - 

Nale�no�ci i po�yczki ..................... 217 220 3.650 3.976 (1,4) (94,0) (8,2) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 64 29 - - 120,7  - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe ........................... - - - - - - - 

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................. - - - - - - - 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego .................... 23.790 21.750 - - 9,4  - - 

Aktywa trwałe ............................... 470.384 364.492 283.766 273.160 29,1  28,4  3,9  

AKTYWA OBROTOWE        

Zapasy ............................................ 78.253 86.220 33.892 30.884 (9,2) 154,4  9,7  

Nale�no�ci z tytułu umów  
o usług� budowlan� ........................ - - - - - - - 

Nale�no�ci z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe nale�no�ci .... 175.349 131.885 149.414 96.472 33,0  (11,7) 54,9  

Nale�no�ci z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego .................... - 112 71 146 (100,0) 57,7  (51,4) 

Po�yczki ......................................... - - - - - - - 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.534 2.916 288 - (47,4) 912,5  - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe ........................... - 756 - - (100,0) - - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................. 5.727 4.739 2.964 2.562 20,8  59,9  15,7 

�rodki pieni��ne i ich 
ekwiwalenty ................................... 7.593 29.395 8.385 12.922 (74,2) 250,6  (35,1) 

Aktywa zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda�y ............ - - - - - - - 

Aktywa obrotowe.......................... 268.456 256.023 195.014 142.986 4,9  31,3  36,4  

AKTYWA RAZEM ...................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.  

PASYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r. /  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

2015 r. /  
Na dzie�  

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie�  
30 czerwca 

2014 r. /  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

KAPITAŁ WŁASNY        

Kapitał podstawowy ....................... 27.896 27.896 50 4.170 0,0  55.692,0  (98,8) 

Akcje własne (-) ............................. - - - - - - - 

Kapitał ze sprzeda�y akcji 
powy�ej ich warto�ci nominalnej ... 14.432 14.432 - - 0,0  - - 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczaj�cych oraz ró�nice 
kursowe .......................................... (939) 156 91 155 (701,9) 71,4  (41,3) 

Pozostałe kapitały .......................... 267.294 206.240 158.890 179.081 29,6  29,8  (11,3) 

Zyski zatrzymane: .......................... 61.438 82.847 84.282 9.436 (25,8) (1,7) 793,2 

– zysk (strata) z lat ubiegłych ......... 13.569 2.009 1.971 (43.900) 575,4  1,9  (104,5) 

– zysk (strata) netto 
przypadaj�cy akcjonariuszom 
jednostki dominuj�cej .................... 47.869 80.838 82.311 53.335 (40,8) (1,8) 54,3 

Kapitał własny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej.................................... 370.121 331.571 243.313 192.840 11,6  36,3 26,2 

Udziały mniejszo�ci ....................... - 778 1.579 1.617 (100,0) (50,7) (2,4) 

Kapitał własny ............................... 370.121 332.349 244.892 194.458 11,4  35,7  25,9 

ZOBOWI�ZANIA        

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 187.076 148.468 79.478 119.228 26,0  86,8  (33,3) 

Leasing finansowy ......................... 2.690 1.403 5.029 8.910 91,7  (72,1) (43,6) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.192 281 - 759 324,2  - (100,0) 

Pozostałe zobowi�zania ................. 880 1.934 1.099 19 (54,5) 76,0 5.684,2 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego ................... 16.063 15.000 - - 7,1  - - 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 676 490 449 356 38,0  9,1  26,1 

Pozostałe rezerwy 
długoterminowe ............................. 18 - - - -   

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................ 3.639 3.613 3.941 4.204 0,7  (8,3) (6,3) 

Zobowi�zania długoterminowe ...... 212.234 171.189 89.996 133.476 24,0  90,2  (32,6) 
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PASYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r. /  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

2015 r. /  
Na dzie�  

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie�  
30 czerwca 

2014 r. /  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

ZOBOWI�ZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE        

Zobowi�zania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania .................................. 45.697 41.689 65.440 25.517 9,6  (36,3) 156,5 

Zobowi�zania z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego .................... 4.199 8.561 136 - (51,0) 6.194,9  - 

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 58.465 27.577 35.744 28.749 112,0  (22,8) 24,3 

Leasing finansowy .......................... 3.012 2.942 3.533 3.637 2,4  (16,7) (2,9) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.812 939 470 2.503 93,0  99,8  (81,2) 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 10.539 9.151 9.443 7.188 15,2  (3,1) 31,4 

Pozostałe rezerwy 
krótkoterminowe ............................ 66 731 189 - (91,0) 286,8  - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................. 32.695 25.387 28.937 20.618 28,8  (12,3) 40,3 

Zobowi�zania krótkoterminowe ..... 156.485 116.977 143.892 88.212 33,8  (18,7) 63,1 

Zobowi�zania razem....................... 368.719 288.166 233.888 221.688 28,0  23,2 5,5 

PASYWA RAZEM ....................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieni��nych 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieni��nych za okres  
9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. oraz za ka�de z trzech lat 
obrotowych zako�czonych, odpowiednio, 30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r. 

 

Za okres 
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 2016 r. 

Za okres  
12 miesi�cy 
zako�czony 

30 czerwca 2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2014 r. 
do 30 wrze�nia  

2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2013 r. 

do 30 czerwca  
2014 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2012 r.  

do 30 czerwca  
2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

�rodki pieni��ne netto  
z działalno�ci operacyjnej ................................ 50.283 54.311 122.201 56.870 77.369 

�rodki pieni��ne netto  
z działalno�ci inwestycyjnej ............................ (115.357) (84.741) (126.526) (22.483) (5.404) 

�rodki pieni��ne netto  
z działalno�ci finansowej ................................ 43.272 48.142 25.335 (38.924) (69.278) 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wska�nikowa 

Zarz�d ocenia wyniki Grupy za pomoc� kluczowych wska�ników zyskowno�ci, zadłu�enia i płynno�ci finansowej, które nie 
pochodz� ze Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji finansowych 
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znajduj�cych si� w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Przedstawione w niniejszym punkcie wska�niki 
stanowi� Alternatywne Pomiary Wyników ((APM) (alternative performance measures)) w rozumieniu Wytycznych ESMA 
dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani przegl�dowi przez niezale�nego biegłego 
rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie s� miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny 
by� traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieni��nych z działalno�ci operacyjnej, jak równie� 
uwa�ane za alternatyw� dla zysku. Wska�niki te nie s� jednolicie definiowane i mog� nie by� porównywalne do wska�ników 
prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadz�ce działalno�� w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe 
informacje finansowe powinny by� analizowane wył�cznie jako dodatkowe, nie za� zast�puj�ce informacje finansowe 
sporz�dzone zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom Wyników nie nale�y przypisywa� wy�szego poziomu istotno�ci 
ni� pomiarom bezpo�rednio wynikaj�cym ze Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych. Dane te powinny by� 
rozpatrywanie ł�cznie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub 
wska�niki finansowe prezentowane w Prospekcie nie stanowi� Alternatywnych Pomiarów Wyników. 

W tabeli poni�ej przedstawiono podstawowe Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarz�d w analizie 
działalno�ci Grupy za wskazane okresy. 

 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony* Rok obrotowy zako�czony Zmiana % 

30 czerwca 
2016 r.** 

30 czerwca 
2015 r. 

30 wrze�nia 
2015 r.*** 

30 czerwca 
2014 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r. / 
okres  

9 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Rok 
obrotowy 

2014/2015 /  
rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok 
obrotowy 

2013/2014 /  
rok 

obrotowy 
2012/2013 

         

EBITDA (w mln zł) ...... 78.315 69.690 98.735 95.766 77.091 12,4 3,1 24,2 

Zysk operacyjny  
(w mln zł) ...................... 63.076 55.125 73.726 78.184 59.898 14,4 (5,7) 30,5 

Wska�niki 
rentowno�ci 
sprzeda�y         

Zyskowno�� 
sprzeda�y ...................... 36,2% 30,8% 30,4% 36,5% 34,2% 17,5 (16,6) 6,5 

Wska�niki 
przepływów 
pieni��nych         

Rentowno�� 
gotówkowa .................... 17,2% 16,2% 15,5% 23,4% 21,5% 6,2 (33,7) 8,9 

Obsługa długu ............... - - 17,2 28,7 17,6 - (40,0) 63,1 

Wska�niki 
zarz�dzania 
maj�tkiem         

Cykl rotacji 
nale�no�ci 
handlowych ................... 103,8 148,0 93,3 131,6 96,9 (29,9) (29,2) 35,8 

Cykl rotacji zapasów ..... 56,6 64,1 69,5 38,3 41,4 (11,7) 81,5 (7,5) 

Cykl rotacji 
zobowi�za� 
handlowych ................... - - 26,6 32,6 32,3 - (18,5) 1,1 

Wska�niki płynno�ci 
finansowej         

Wska�nik płynno�ci 
bie��cej ......................... 1,72 1,90 2,19 1,36 1,62 (9,5) 61,5 (16,4) 

Wska�nik płynno�ci 
szybkiej ......................... 1,22 1,43 1,45 1,12 1,27 (14,7) 29,6 (11,9) 
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Okres 9 miesi�cy 
zako�czony* Rok obrotowy zako�czony Zmiana % 

30 czerwca 
2016 r.** 

30 czerwca 
2015 r. 

30 wrze�nia 
2015 r.*** 

30 czerwca 
2014 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r. / 
okres  

9 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Rok 
obrotowy 

2014/2015 /  
rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok 
obrotowy 

2013/2014 /  
rok 

obrotowy 
2012/2013 

Wska�niki 
zadłu�enia         

Ogólnego zadłu�enia ..... 49,9% 51,7% 46,4% 48,9% 53,3% (3,5) (4,9) (8,3) 

Dług Netto / EBITDA ... - - 1,53 1,21 1,92 - 26,8 (37,0) 

Wska�nik pokrycia 
maj�tku trwałego ........... 1,24 1,53 1,38 1,18 1,20 (19,0) 17,1 (1,7) 

Wska�niki 
zyskowno�ci         

Wska�nik rentowno�ci 
aktywów (ROA)  ........... - - 12,9% 17,2% 12,8% - (25,0) 34,2 

Wska�nik rentowno�ci 
kapitału własnego 
(ROE) ............................ - - 24,1% 33,6% 27,4% - (28,4) 22,6 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
* W zakresie okresów �ródrocznych Spółka dokonuje kalkulacji jedynie wybranych Alternatywnych Pomiarów Wyników. 
**Dla okresu 9 miesi�cy we wska�nikach zarz�dzania maj�tkiem zamiast 360 dni przyj�to 270 dni. 
***Dla roku obrotowego zako�czonego 30 wrze�nia 2015 r. we wska�nikach zarz�dzania maj�tkiem zamiast 360 dni przyj�to 450 dni. 

W tabeli poni�ej przedstawiono definicje Alternatywnych Pomiarów Wyników oraz uzasadnienie ich zastosowania.  

Nazwa Alternatywnego 
Pomiaru Wyników Definicja 

Uzasadnienie zastosowania danego Alternatywnego 
Pomiaru Wyników 

EBITDA ................................. Spółka definiuje EBITDA jako zysk (strata)  
z działalno�ci operacyjnej powi�kszona  
o amortyzacj�. 

EBITDA stanowi miar� wyników operacyjnych Spółki 
nieuwzgl�dniaj�cych wpływu amortyzacji �rodków trwałych  
i warto�ci niematerialnych, co pozwala na porównywanie 
wyników niezale�nie od zmian w stanie posiadanych �rodków 
trwałych, mog�cych wpływa� poprzez warto�� amortyzacji na 
inne miary wyników. 

Zysk operacyjny ..................... Spółka definiuje zysk operacyjny jako zysk (strata) 
brutto ze sprzeda�y pomniejszony o koszty sprzeda�y, 
koszty ogólnego zarz�du i pozostałe koszty operacyjne, 
a powi�kszony o pozostałe przychody operacyjne. 

Zysk operacyjny stanowi miar� wyników operacyjnych Spółki 
nieuwzgl�dniaj�cych wpływu podatku dochodowego, wyniku na 
działalno�ci inwestycyjnej, wyniku na transakcjach finansowych  
i wyniku na ró�nicach kursowych, co pozwala na porównywanie 
wyników niezale�nie od wpływu zmiany struktury finansowania, 
wysoko�ci podatku dochodowego i wpływu ró�nic kursowych.    

Zyskowno�� sprzeda�y ........... Spółka definiuje i oblicza zyskowno�� sprzeda�y jako 
zysk (strata) brutto ze sprzeda�y/przychody ze 
sprzeda�y. 

Wska�nik zyskowno�ci (rentowno�ci) sprzeda�y okre�la 
wysoko�� zysku osi�gni�tego ze sprzeda�y, po odliczeniu kosztów 
sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów. Umo�liwia 
okre�lenie mar�y brutto ze sprzeda�y Grupy, a w konsekwencji 
mierzy zdolno�� do generowania zysku z podstawowej 
działalno�ci operacyjnej Grupy. 

Rentowno�� gotówkowa / 
mar�a EBITDA ......................

Spółka definiuje i oblicza rentowno�� gotówkow� jako 
EBITDA (zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej + 
amortyzacja)/przychody ze sprzeda�y. 

Wska�nik rentowno�ci gotówkowej jest miar� zdolno�ci 
Grupy do generowania gotówki z podstawowej działalno�ci 
operacyjnej (efektywno�ci działalno�ci operacyjnej).  

Obsługa długu ........................ Spółka definiuje i oblicza wska�nik obsługi długu jako 
EBITDA (zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej + 
amortyzacja)/odsetki od oprocentowanych zobowi�za� 
finansowych*. 

Wska�nik obsługi długu umo�liwia ocen� zdolno�ci Grupy do 
pokrycia odsetek od oprocentowanych zobowi�za� finansowych z 
wypracowanej nadwy�ki finansowej z działalno�ci operacyjnej 
(EBITDA). 
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Nazwa Alternatywnego 
Pomiaru Wyników Definicja 

Uzasadnienie zastosowania danego Alternatywnego 
Pomiaru Wyników 

Cykl rotacji nale�no�ci 
handlowych .............................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji nale�no�ci 
handlowych jako nale�no�ci w dniach (360 x nale�no�ci 
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci/przychody ze sprzeda�y w odniesieniu do 
okresu 12 miesi�cy oraz 270 x nale�no�ci z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci/przychody ze 
sprzeda�y w odniesieniu do okresu 9 miesi�cy). 

Wska�nik cyklu rotacji nale�no�ci umo�liwia analiz� cyklu 
regulowania nale�no�ci przez odbiorców Grupy.  

Cykl rotacji zapasów ...............Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zapasów jako 
zapasy w dniach (360 x zapasy /koszty według rodzaju 
– amortyzacja w odniesieniu do okresu 12 mieci�cy 
oraz 270 x zapasy /koszty według rodzaju  
– amortyzacja w odniesieniu do okresu 9 miesi�cy). 

Wska�nik cyklu rotacji zapasów umo�liwia analiz� poziomu 
odnawialno�ci zapasów Grupy dla zrealizowanej sprzeda�y. 

Cykl rotacji zobowi�za� 
handlowych .............................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowi�za� 
handlowych jako zobowi�zania w dniach (360 x 
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 12 miesi�cy oraz 270 x 
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 9 miesi�cy). 

Wska�nik rotacji zobowi�za� handlowych umo�liwia analiz� 
okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez Grup� jej 
zobowi�za� krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.  

Wska�nik płynno�ci 
bie��cej ...................................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik płynno�ci bie��cej 
jako aktywa obrotowe na koniec danego 
okresu/zobowi�zania krótkoterminowe na koniec 
danego okresu. 

Wska�nik płynno�ci bie��cej wskazuje na potencjaln� 
zdolno�� Grupy do spłaty bie��cych zobowi�za� za pomoc� 
krótkoterminowych aktywów. 

Wska�nik płynno�ci 
szybkiej ...................................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik płynno�ci szybkiej 
jako aktywa obrotowe na koniec danego okresu  
– zapasy na koniec danego okresu/zobowi�zania 
krótkoterminowe na koniec danego okresu. 

Wska�nik płynno�ci szybkiej okre�la potencjaln� zdolno�� 
Grupy do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowi�za� 
aktywami o wysokiej płynno�ci.  

Ogólnego zadłu�enia ...............Spółka definiuje i oblicza ogólne zadłu�enie jako 
zobowi�zania na koniec danego okresu /aktywa na 
koniec danego okresu. 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia wskazuj�cy na stopie�,  
w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym. 

Dług netto/EBITDA ................Spółka definiuje i oblicza wska�nik długu 
netto/EBITDA jako oprocentowane zadłu�enie 
finansowe netto**/ EBITDA (zysk (strata) z 
działalno�ci operacyjnej + amortyzacja). 

Wska�nik Dług netto/EBITDA okre�la zdolno�� Grupy 
do spłaty swojego oprocentowanego zadłu�enia za pomoc� 
�rodków pieni��nych wypracowanych na poziomie 
operacyjnym. 

Wska�nik pokrycia maj�tku 
trwałego ..................................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik pokrycia maj�tku 
trwałego jako kapitał własny na koniec danego okresu + 
zobowi�zania długoterminowe na koniec danego okresu 
/aktywa trwałe na koniec danego okresu. 

Wska�nik pokrycia maj�tku trwałego wskazuje stopie�,  
w jakim kapitał własny Grupy pokrywa jej aktywa trwałe.  

Wska�nik rentowno�ci 
aktywów (ROA) ......................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik ROA (stopa zwrotu 
z aktywów) jako zysk (strata) netto/aktywa na koniec 
danego okresu. 

Wska�nik rentowno�ci aktywów (ROA) wskazuje, jaka jest 
rentowno�� wszystkich aktywów Grupy w stosunku do 
wypracowanego przez nie zysku netto. 

Wska�nik rentowno�ci 
kapitału własnego (ROE) ........

Spółka definiuje i oblicza wska�nik rentowno�ci 
kapitału własnego (ROE) jako zysk (strata) netto/kapitał 
własny na koniec danego okresu. 

Wska�nik rentowno�ci kapitału własnego (ROE) wskazuj� na 
stop� zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy Grupy 
kapitału. 

   

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  
*Spółka definiuje i oblicza odsetki od oprocentowanych zobowi�za� finansowych jako koszty odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych 
niewycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy pomniejszone o odsetki od zobowi�za� z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowi�za� (zgodnie ze specyfikacj� kosztów finansowych przedstawion� w Tabeli nr 17.5 Koszty finansowe zaprezentowanej w Skonsolidowanym 
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym). 

**Spółka definiuje i oblicza oprocentowane zadłu�enie finansowe netto jako kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne powi�kszone o leasing 
finansowy i pomniejszone o �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty. 
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PRZEGL�D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Poni�sze omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej zostało sporz�dzone na podstawie Skonsolidowanych Sprawozda� 
Finansowych za odpowiednio okres 9 (dziewi�ciu) miesi�cy zako�czony dnia lub na dzie� 30 czerwca 2016 r. oraz okres 
12 (dwunastu) miesi�cy zako�czony dnia lub na dzie� 30 czerwca 2015 r. oraz 15 (pi�tnastu) miesi�cy zako�czonych na 
dzie� 30 wrze�nia 2015 r. oraz 12 (dwunastu) miesi�cy zako�czonych odpowiednio na dzie� 30 czerwca 2014 r. i 2013 r. 

Poni�sze omówienie wyników z działalno�ci operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieni��nych Grupy nale�y 
analizowa� ł�cznie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami finansowymi 
znajduj�cymi si� w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu (zob. rozdz. „Istotne informacje – Prezentacja 
informacji finansowych i innych danych”). Omówienie zawiera stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci, które odzwierciedlaj� 
aktualne pogl�dy i opinie Zarz�du i ze wzgl�du na swój charakter wi��� si� z pewnymi ryzykami i niepewno�ci�. 
Rzeczywiste wyniki Grupy mog� ró�ni� si� w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotycz�cych 
przyszło�ci, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych cz��ciach Prospektu, 
w szczególno�ci w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. rozdz. „Istotne informacje – Stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci”). 

Niektóre informacje przedstawione w poni�szym przegl�dzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie s� cz��ci� 
Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przegl�dowi przez niezale�nych 
biegłych rewidentów. Informacje te nie stanowi� wska�nika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych Grupy ani 
nie powinny by� u�ywane do analizy działalno�ci gospodarczej Grupy w oderwaniu od Skonsolidowanych Sprawozda� 
Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich oraz innych informacji finansowych zawartych w innych miejscach 
Prospektu. Spółka umie�ciła te informacje w Prospekcie, poniewa� uwa�a, �e mog� by� pomocne dla inwestorów przy 
ocenie działalno�ci gospodarczej Grupy. 

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowo�ci i oszacowa�, zgodnie z którymi zostały sporz�dzone Skonsolidowane 
Sprawozdania Finansowe, znajduje si� w rozdziale „Istotne zasady rachunkowo�ci i oszacowania” poni�ej. 

Informacje ogólne 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych, Zarz�d 
ocenia, �e Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod wzgl�dem wolumenu produkcji w m3 pionowo 
zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez Grup� wyroby 
drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone s� do grodzenia, wyposa�ania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów  
i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalno�� gospodarcz�, sprzedaj�c swoje wyroby  
w Polsce oraz za granic�. Produkty Grupy s� dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech 
(77,8% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 
2014/2015). 

Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i �wierkowego, a w skład głównych produktów Grupy wchodz� m.in.: 
płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, kraw�dziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole, 
kwietniki, altany, domki narz�dziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada  
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajduj� si� w bie��cej produkcji. 

Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co cało�� procesu produkcyjnego oraz dostaw do kontrahentów jest 
kontrolowana i realizowana przez Grup�, pocz�wszy od zakupu drewna, ko�cz�c na pakowaniu i organizowaniu 
transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna si� od 
manipulacji surowca (tzn. ci�cia drewna na odpowiednie długo�ci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt 
uboczny – kora), sortowania surowca według okre�lonych długo�ci i �rednic, a nast�pnie przetarcia (czyli rozkroju kłód), 
w wyniku którego powstaj� półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny. 
Nast�pnie półfabrykaty poddawane s� procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla wybranego asortymentu),  
a ko�cowymi etapami produkcji s� monta� pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego 
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa tak�e najcz��ciej organizuje i kontroluje proces 
transportu do poszczególnych punktów sprzeda�y nale��cych do jej klientów. 

W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zr�bki, trociny, wióry, zrzyny), który jest wykorzystywany 
przez Grup� do własnej produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo te� jest bezpo�rednio sprzedawany producentom 
płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, zaliczany do najbardziej efektywnych �ródeł energii, uzupełnia 
ofert� produktow� Grupy i jest sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a tak�e niedawno 
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwi�kszym producentem pelletu w Polsce 
(wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet 
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wył�cznie w oparciu o własny czysty surowiec w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem 
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniaj�cym bardzo wysok� jako�� surowca, a przez to 
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwi�kszych tego typu obiektów zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. W wi�kszo�ci odbiorcami pelletu s� klienci z Europy Zachodniej, a ok. 40% produkcji trafia do polskich 
klientów. Moce produkcyjne Zakładu Produkcji Pellet utrzymywane s� na poziomie 110–120 tys. ton rocznie,  
a nowoczesne linie produkcyjne gwarantuj� produkt o stałej i równocze�nie wysokiej jako�ci. 

Grupa prowadzi produkcj� w czterech głównych nowoczesnych, w du�ej cz��ci zautomatyzowanych zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji Pellet), po jednym w Lubi�cinie 
i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie, a tak�e w zakładzie w Wielkiej Brytanii  
(w Telford). Na Dat� Prospektu Grupa, poprzez Spółk� Zale�n� – MrGarden, realizuje równie� budow� kolejnego zakładu 
produkcyjnego w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne poło�enie geograficzne zakładów produkcyjnych 
(Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudzi�dz – niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a tak�e na 
terenie SSE) stanowi� znacz�c� przewag� operacyjn� w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów. 
Zakład w Grudzi�dzu b�dzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do sprzeda�y na ró�ne 
rynki. Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu b�dzie najnowocze�niejszym i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonuj�cym 
w ramach Grupy. B�dzie umo�liwiał równie� produkcj� wyrobów o wysokiej jako�ci (tj. m.in. wyroby suszone), a tak�e 
zostanie wyposa�ony w maszyny, które b�d� mogły produkowa� wyroby charakterystyczne dla rynku brytyjskiego, tj. lap 
panels rodzaj płotu ogrodowego wykorzystywanego do grodzenia posesji o wymiarach i wygl�dzie specyficznym dla rynku 
brytyjskiego (obecnie montowane przez Grup� z komponentów dostarczanych przez innych producentów, a docelowo 
Grupa ma realizowa� pełny proces produkcji, pocz�wszy od surowca). 

Grupa na ka�dym etapie produkcji stara si� redukowa� do minimum negatywny wpływ swojej działalno�ci na �rodowisko 
naturalne. Wykorzystuje wył�cznie drewno posiadaj�ce certyfikat FSC – co oznacza, �e surowiec pochodzi z zasobów 
le�nych zarz�dzanych zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki Le�nej”. W zakładach produkcyjnych w Polsce Grupa 
korzysta równie� z zamkni�tego obiegu �rodków chemicznych słu��cych impregnacji i malowaniu wyrobów gotowych. 

Za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda�y wyniosły 
456,2 mln PLN. Za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. przychody Grupy ze sprzeda�y wzrosły  
o 6% w porównaniu z okresem dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. z 430,3 mln PLN do 456,2 mln 
PLN. Za okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda�y wyniosły 
554,0 mln PLN. Sprzeda� Grupy za ostatnie trzy lata wykazywały wykazywała trend wzrostowy.  

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 przychody Grupy ze 
sprzeda�y wzrosły o 55,8% w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/2014, w roku obrotowym 2013/2014 o 14%  
w porównaniu z rokiem obrotowym 2012/2013. 

Szczegółowe omówienie wska�ników finansowych zamieszczone zostało w rozdziale „Alternatywne Pomiary Wyników  
– analiza wska�nikowa”. 

Ogólne czynniki wpływaj�ce na wyniki operacyjne i finansowe Grupy 

Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływaj� w głównej mierze: (i) sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie; 
(ii) konkurencja w bran�y producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu; (iii) ceny surowców  
(w szczególno�ci drewna); (iv) czynniki pogodowe; (v) koszty wynagrodze� oraz (vi) kursy wymiany walut. 

Kluczowe czynniki wpływaj�ce na wyniki finansowe i operacyjne oraz sytuacj� finansow� Grupy w latach obrotowych 
2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 oraz w III kwartałach roku obrotowego 2015/2016 omówiono poni�ej. W ocenie 
Zarz�du czynniki te miały i mog� mie� w przyszło�ci wpływ na działalno��, wyniki operacyjne i finansowe, sytuacj� 
finansow�, przepływy pieni��ne oraz perspektywy rozwoju Grupy.  

Szczegółowa analiza rzeczywistego wpływu opisanych poni�ej czynników na konkretne pozycje Skonsolidowanego 
Sprawozdania Finansowego Grupy oraz skonsolidowanego rachunku z przepływów pieni��nych we wskazanych 
okresach oraz według stanu na wskazane daty została przedstawiona w niniejszym rozdziale w punktach „Wyniki 
działalno�ci”, „Sytuacja finansowa” oraz „Płynno�� i zasoby kapitałowe”. 

Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie 

Grupa prowadzi działalno�� gospodarcz�, sprzedaj�c swoje wyroby w Polsce oraz za granic�. Produkty Grupy s� 
dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 
2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 2014/2015). Produkty Grupy oferowane s� 
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równie� na innych rynkach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Holandii, Belgii, Portugalii oraz 
Grecji. W zwi�zku z tym na działalno�� Grupy maj� wpływ czynniki makroekonomiczne dotycz�ce gospodarki polskiej 
oraz europejskiej, w tym wielko�� realnego PKB, tempo jego wzrostu oraz siła nabywcza konsumentów. 

Udział sprzeda�y produktów na rynki zagraniczne wyniósł ł�cznie 88,7% wszystkich przychodów ze sprzeda�y Grupy  
w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. oraz 85,7% w roku obrotowym 2014/2015. Według danych Eurostat 
w 2015 r. Niemcy, Francja i Wielka Brytania utrzymały odpowiednio tempo wzrostu PKB na poziomie 1,7%, 1,2% oraz 
2,3%. Przy PKB na ł�cznym poziomie 7.778,5 mld EUR w 2015 r. (według danych Eurostat) gospodarki Niemiec, Francji  
i Wielkiej Brytanii stanowiły 53% PKB w UE. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, Niemcy, Francja i Wielka 
Brytania w 2016 roku utrzymaj� tempo wzrostu realnego PKB na poziomie odpowiednio 1,8%, 1,3% oraz 2,1% rocznie. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia działalno�ci operacyjnej i wyników finansowych Grupy ma równie� sytuacja 
makroekonomiczna na rynku polskim, który w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. odpowiadał za 11,3% 
przychodów ze sprzeda�y Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzeda�y Grupy. 
Polska gospodarka jest jedn� z najszybciej rozwijaj�cych si� w UE. Według danych Eurostat w 2015 r. Polska utrzymała 
tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 3,6%. Przy PKB na poziomie 427,8 mld EUR w 2015 r. (według danych 
Eurostat) polska gospodarka co do wielko�ci była ósma w UE. Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, Polska w 2016 
oraz 2017 roku utrzyma tempo wzrostu realnego PKB na poziomie odpowiednio 3,7% oraz 3,6% rocznie. 

Konkurencja w bran�y producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu  

Poziom konkurencji na europejskim rynku produkcji drewnianej architektury ogrodowej ma istotny wpływ na przychody 
Grupy i poziom realizowanych mar�, a w efekcie na jej wyniki finansowe. 

W ocenie Zarz�du w okresie obj�tym historycznymi danymi finansowymi na europejskim rynku drewnianej architektury 
ogrodowej utrzymywał si� wysoki poziom konkurencji pomi�dzy najwi�kszymi producentami i sprzedawcami wyrobów 
w tym segmencie. 

Zgodnie z szacunkami Zarz�du w 2015 r., do grupy najwi�kszych producentów drewnianej architektury ogrodowej 
(wedle kryterium wysoko�ci przychodów) nale�ały: (i) Martyna spółka z o.o.; (ii) P.U.P. Complex spółka z o.o.; (iii) 
Forest Garden Ltd; (iv) „Hamar” A.M. Benedykci�scy sp. jawna; (v) Poltarex spółka z o.o.; oraz (vi) Ante-holz GmbH. 

Na rynku drewnianej architektury ogrodowej wyst�puje du�a rotacja podmiotów działaj�cych w tym segmencie,  
w szczególno�ci podmiotów o mniejszej skali działalno�ci, które relatywnie cz�sto upadaj� w wyniku waha� kursu 
PLN/EUR, jak równie� niskiej rentowno�ci wynikaj�cej z faktu, i� sprzedaj� swoje produkty wył�cznie do po�redników. 
Ponadto, nieliczne podmioty posiadaj� zaplecze techniczne umo�liwiaj�ce prowadzenie zautomatyzowanego procesu 
produkcyjnego optymalizuj�cego ilo�� zu�ywanego drewna na kluczowych etapach procesu produkcji, tj. sortowania 
oraz przetarcia. W konsekwencji wyroby produkowane przez konkurencyjne podmioty o mniejszej skali działalno�ci 
charakteryzuj� si� ni�sz� jako�ci�, a koszt ich produkcji z reguły jest wy�szy. 

Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływaj�cym na poziom konkurencji na rynku drewnianej architektury ogrodowej jest 
brak posiadania przez mniejsze podmioty konkurencyjne kapitału własnego lub finansowania zewn�trznego na poziomie 
pozwalaj�cym na zbudowanie przed sezonem sprzeda�y odpowiednio du�ego magazynu wyrobów gotowych, nast�pnie 
utrzymanie płynno�ci firmy w trakcie szczytu sprzeda�y do momentu zapłaty przez odbiorców (terminy zapłaty si�gaj� 
130 dni). 

Grupa jest drugim najwi�kszym producentem pelletu w Polsce wedle mocy produkcyjnych oraz istotnym dystrybutorem 
pelletu na rynki europejskie. 

Zgodnie z szacunkami Zarz�du w Polsce działa ok. 14 producentów pelletu posiadaj�cych certyfikaty jako�ci pelletu EN 
plus A1. Wi�kszo�� producentów pelletu jest zlokalizowana w regionach najbardziej zalesionych. Wpływ na 
umiejscowienie zakładu na danym obszarze ma bliska lokalizacja zakładów przetwarzaj�cych drewno (np. tartaki), 
których produkt uboczny jest wykorzystywany w produkcji pelletu. 

W ocenie Zarz�du w 2015 r., obok Grupy, czołowymi producentami pelletu na rynku polskim były nast�puj�ce 
podmioty: (i) IKEA Industry Poland spółka z o.o.; (ii) Barlinek S.A.; (iii) Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk; (iv) WIREX 
spółka z o.o.; (v) EcoPowerPlant spółka z o.o.; (vi) TASK Marek Tasiemski Mateusz Tasiemski; (vii) DREW-PAK 
spółka cywilna; (viii) Pellet Energy spółka z o.o. 

Dodatkowo w ocenie Zarz�du w 2015 r., obok Grupy, czołowymi producentami pelletu na rynku europejskim były: (i) 
Binderholz GmbH (Austria); (ii) RZ Pellets GmbH (Austria); (iii) ERDA SA (Belgia); (iv) Graanul Invest AS (Estonia); 
(v) Ante-Holz GmbH (Niemcy); (vi) Pfeifer Holz GmbH (Niemcy); (vii) 1Heiz® Pellets AG (Niemcy); (viii) NRW 
Pellets GmbH (Niemcy); oraz (ix) La Tiesse Srl (Włochy). 
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Gospodarstwa domowe w najwi�kszych europejskich gospodarkach wykorzystuj� w znacz�cym stopniu alternatywne 
�ródła energii. Atrakcyjno�� pelletu na rynku europejskim wynika nie tylko z jego ekologicznych walorów, ale równie� 
z ekonomicznej i społecznej opłacalno�ci wykorzystania biomasy w przemy�le energetycznym i grzewczym. Europejskie 
Stowarzyszenie Biomasy (AEBIOM) w raporcie zatytułowanym „European Bioenergy Outlook” z grudnia 2013 r. 
(„Raport EBO”) wskazuje, �e gwałtowny rozwój energetyki opartej na biomasie w Europie doprowadził do sytuacji, 
kiedy zu�ywa ona czterokrotnie wi�cej pelletu ni� reszta �wiata. Zgodnie z Raportem EBO Polska jest na 7. miejscu 
w rankingu najwi�kszych europejskich producentów biomasy. 

Europejskie zu�ycie pelletu drzewnego mogło osi�gn�� nawet 28 milionów ton13 pod koniec 2015 r. i zgodnie  
z szacunkami Zarz�du b�dzie wci�� rosło. W opinii Zarz�du do ko�ca 2020 r. rynek energetyczny w UE pochłonie a� 
42 miliony ton tego produktu. Według szacunków UE14 mimo stopniowego wzrostu mo�liwo�ci produkcyjnych poda� 
tego produktu energetycznego wci�� jednak pozostaje daleko w tyle za popytem. Wzrost zapotrzebowania na pellet mo�e 
w przyszło�ci wi�za� si� z pojawianiem si� na rynku nowych producentów pelletu, a co za tym idzie, wzrostem 
konkurencji w tym segmencie. 

Ceny surowców 

Kluczowym kosztem operacyjnym Grupy jest koszt nabycia surowców, którego wahania maj� istotny wpływ na koszt 
wytworzenia produktów ko�cowych oferowanych przez Grup�, a w konsekwencji wyniki finansowe Grupy. 
Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest drewno 
sosnowe i �wierkowe, którego nabycie stanowi główny koszt własny sprzeda�y. W latach obrotowych 2012/2013, 
2013/2014 oraz 2014/2015 koszt nabycia surowca drzewnego wyniósł kolejno 105,3 mln PLN, 127,1 mln PLN oraz 
195,0 mln PLN i stanowił kolejno 36,9%, 37,8% oraz 33,4% kosztów według rodzaju Grupy. �rednia cena nabycia przez 
Grup� drewna w ramach wykorzystywanych �ródeł jego pozyskania za okres 9 miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 
2016 r., za okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. wyniosła odpowiednio: 265,7 
PLN; 282,2 PLN; 257,8 PLN oraz 234,5 PLN za m3. 

W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015 
nast�pił wzrost cen, co przeło�yło si� na spadek rentowno�ci Grupy. Wzrost cen surowca był w du�ej mierze pochodn� 
wzrostu realizowanej przez Grup� produkcji drewnianej architektury ogrodowej, która wymagała zwi�kszenia wolumenu 
nabywanego surowca drzewnego i zmian� struktury ww. trybów jego zakupu. W roku obrotowym 2014/2015 wzrósł 
udział drewna nabywanego na otwartych aukcjach, co negatywnie wpłyn�ło na �redni� cen� zakupu. Wi�kszy wolumen 
zakupionego drewna umo�liwi jednak Grupie w kolejnym okresie (roku obrotowego 2015/2016) zakup wi�kszej ilo�ci 
drewna poprzez Portal Le�no-Drzewny, gdzie ceny kształtuj� si� poni�ej cen uzyskiwanych na otwartych aukcjach. 
Szczegółowy opis procesu nabywania surowca przez Grup� został przedstawiony w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy  
– Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców – Surowiec drzewny”. 

Lasy Pa�stwowe w pierwszych III kwartałach roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 były 
jedynym dostawc� surowca drzewnego dla Grupy. Lasy Pa�stwowe posiadaj� na polskim rynku drzewnym pozycj� 
monopolisty i na wielu obszarach s� jedynym dostawc� tego surowca. 

Czynniki pogodowe 

Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy ma równie� pogoda, poniewa� zwi�kszony popyt na produkty 
drewnianej architektury ogrodowej oraz pellet uzale�niony jest od istnienia korzystnych warunków pogodowych, które 
umo�liwiaj� lub zach�caj� do prowadzenia prac ogrodniczych.  

Najwi�kszy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej ma miejsce w okresie luty-lipiec. Nale�y doda�, �e 
odbiorcy Grupy zaopatruj� si� w produkty architektury ogrodowej z pewnym wyprzedzeniem i popyt z ich strony 
wyprzedza popyt zgłaszany przez ostatecznych odbiorców – tj. klientów detalicznych. W przypadku krótkiego okresu 
zimowego wzrost popytu na produkty Grupy w danym sezonie mo�e rozpocz�� si� wcze�niej, co prowadzi do 
przedłu�enia okresu, w którym klienci Grupy dokonuj� najwi�kszych zakupów. Konsekwencj� dłu�szego okresu 
zwi�kszonego popytu na produkty Grupy mo�e by� wzrost przychodów Grupy w danym roku obrotowym. Sytuacja taka 
miała miejsce w 2014 roku, kiedy sprzyjaj�ca pogoda umo�liwiła rozpocz�cie prac ogrodowych ju� na przełomie lutego  
i marca, co skutkowało wy�szymi wynikami sprzeda�owymi w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem  
w poprzednich latach. 

 
                                                           
13 �ródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie 
14 �ródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie 
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Najwi�kszy popyt na pellet ma miejsce w sezonie zimowym. Dodatkowe zwi�kszenie popytu nast�puje w sytuacji bardzo 
niskich temperatur oraz przedłu�aj�cej si� zimy. Natomiast skrócenie okresu zimowego lub brak odpowiednio niskich 
temperatur skutkuje skróceniem okresu grzewczego, w trakcie którego pellet jest spalany. 

Koszty wynagrodze� 

Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy miały równie� koszty wynagrodze�, które maj� znacz�cy udział  
w kosztach Grupy. Wynagrodzenia obejmuj� �wiadczenia pieni��ne przysługuj�ce zarówno pracownikom Spółek  
z Grupy, wynikaj�ce ze stosunku pracy, jak i osobom wykonuj�cym prac� dla Spółek z Grupy na podstawie umowy- 
-zlecenia lub umowy o dzieło, a tak�e wynagrodzenia osób wchodz�cych w skład rad nadzorczych, zarz�du oraz innych 
organów Spółek z Grupy. 

Grupa co roku notuje wzrost liczby pracowników, jak równie� kosztów zwi�zanych z wynagrodzeniami. Koszt 
wynagrodze� wzrósł w roku obrotowym 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 i wyniósł odpowiednio 56,3 mln PLN, 
62,9 mln PLN oraz 117,5 mln PLN. Ł�czny koszt wynagrodze� wszystkich członków Zarz�du za rok obrotowy 
2014/2015 wyniósł 241,1 tys. PLN. Odnotowany wzrost wynikał przede wszystkim: (i) ze zwi�kszenia skali 
prowadzonej działalno�ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r.; (ii) ze wzrostu wolumenu 
produkowanych wyrobów (iii) ze wzgl�du na wypłat� przez Spółk� nagrody jubileuszowej wybranym pracownikom oraz 
(iv) z wydłu�enia roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce.  

Kurs wymiany walut 

W okresie obj�tym historycznymi informacjami finansowymi istotna cz��� przychodów Grupy była wyra�ona  
w walutach obcych, przede wszystkim w euro. Udział zafakturowanych przychodów wyra�onych w walutach obcych 
wyniósł ok. 88,8%, 85,4%, 80,2% oraz 81,1% odpowiednio w pierwszych III kwartałach roku obrotowego 2015/2016 
oraz w latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r. W zwi�zku  
z tym zmiany kursu złotego do innych walut, w szczególno�ci do euro i do funta szterlinga, stanowiły i b�d� stanowi� 
czynnik wpływaj�cy na wyniki finansowe i operacyjne Grupy. 

Strategia zarz�dzania ryzykiem walutowym stosowana przez Spółki z Grupy zakłada wykorzystanie w mo�liwie 
najwi�kszym stopniu eliminacji ryzyka kursowego poprzez hedging naturalny. W tym celu Spółki z Grupy d��� do jak 
najwi�kszego strukturalnego dopasowania przychodów i kosztów w tej samej walucie w ramach prowadzonej 
działalno�ci operacyjnej.  

Szczególne czynniki maj�ce wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy 

W analizowanym okresie nast�puj�ce czynniki znacz�co wpływały na wyniki finansowe i operacyjne Grupy: 
(i) akwizycja Grange Fencing w 2014 r.; (ii) silne, wieloletnie relacje z głównymi klientami oraz (iii) wzrost skali 
działalno�ci Grupy. 

Omówione poni�ej szczególne czynniki wpływaj�ce na wyniki operacyjne i finansowe s� czynnikami specyficznymi dla 
Grupy i wpływaj�cymi na jej działalno�� w analizowanym okresie, jednak�e nie stanowi� one, w ocenie Zarz�du, 
czynników nadzwyczajnych. 

Akwizycja Grange Fencing 

W 2014 r. Grupa nabyła jednego z dwóch liderów na rynku w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem  
i sprzedawc� drewnianej architektury ogrodowej. W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings Limited (jako 
sprzedaj�cy) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy, tj. Grange Holding (jako kupuj�cy) zawarły umow� sprzeda�y 100% 
udziałów Grange Fencing. Cena sprzeda�y udziałów wynosiła ok. 13,4 mln GBP, z czego (i) 10,7 mln GBP zostało 
sfinansowane kredytem bankowym zaci�gni�tym przez kupuj�cego, tj. spółk� Grange Holding (na podstawie umowy 
kredytowej z dnia 7 listopada 2014 r. zawartej z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.); a (ii) ok. 2,7 mln GBP 
pochodziło ze �rodków własnych Grange Holding. Zapisy umowy nabycia 100% udziałów Grange Fencing nie odbiegaj� od 
postanowie� stosowanych standardowo w tego typu transakcjach. Na dat� nabycia Grange Fencing jedynym wspólnikiem 
wehikułu inwestycyjnego Grange Holding była spółka UK Investment, której 100% udziałów posiadał Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy.  W dniu 30 wrze�nia 2015 r. udziały UK Investment zostały wniesione do Spółki aportem. 

Było to przej�cie bran�owe, które umo�liwiło ekspansj� Grupy na najwi�kszym pod wzgl�dem wielko�ci rynku 
drewnianej architektury ogrodowej w Europie (zgodnie z Raportem OC&C), do którego dost�p, z uwagi na specyfik� 
tego rynku, był bardzo ograniczony. Grange Fencing jest jednym z dwóch najwi�kszych producentów i dystrybutorów 
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drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii z udziałem w rynku wysoko�ci ok. 8-9%, zatrudnia ponad 200 
osób i zanotowała przychód wysoko�ci ponad 36 mln GBP w roku obrotowym 2014/2015. Akwizycja umo�liwiła 
przej�cie mar�y po�rednika przez Grup� Stelmet. Przed akwizycj� Grange w zakresie wyrobów gotowych drewnianej 
architektury ogrodowej zaopatrywał si� w ok. 30-40% od dostawców z Europy Kontynentalnej, z czego ok. 1/3 udziału 
przypadało na Grup�.  

Jednostkowe przychody Grange Fencing za okresy 12 miesi�cy zako�czone w dniu 30 wrze�nia 2013 r., 2014 r. oraz 
2015 r. wyniosły odpowiednio 30,2 mln GBP (mar�a EBITDA w wysoko�ci 10,1%), 42,7 mln GBP (mar�a EBITDA  
w wysoko�ci 11,3%) oraz 36,7 mln GBP (mar�a EBITDA w wysoko�ci 9,6%). Z kolei jednostkowe przychody Grange 
Fencing za okresy 9 miesi�cy zako�czone w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz 2016 r. wyniosły odpowiednio 26,9 mln GBP 
(mar�a EBITDA w wysoko�ci 8,3%) oraz 29,4 mln GBP (mar�a EBITDA w wysoko�ci 5,2%). Wyniki za lata obrotowe 
2012/2013 i 2013/2014 nie uwzgl�dniaj� korekt, o których mowa w Zał�czniku 8 „Symulacje historycznych danych 
finansowych Grupy”. 

Akwizycja Grange Fencing była finansowana ze �rodków własnych Grupy oraz z wykorzystaniem finansowania 
zewn�trznego. Realizacja akwizycji Grange Fencing miała istotny wpływ na wyniki Grupy, w tym poziom przychodów 
(wzrost o 173,1 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015), zmian� sumy bilansowej oraz poziom mar�y EBIT i mar�y 
EBITDA, które w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. spadły wła�nie ze wzgl�du na przej�cie Grange 
Fencing, który notował ni�sze poziomy obu mar�. 

W wyniku akwizycji Grange Fencing udział przychodu z segmentu drewnianej architektury ogrodowej znacz�co wzrósł 
w roku obrotowym 2014/2015 wzgl�dem roku obrotowego 2013/2014. Na rynku brytyjskim Grupa nie pozyskuje 
surowca w postaci drewna, ale w procesie produkcji wykorzystuje jego gotowe komponenty, co jednocze�nie wpłyn�ło 
na obni�enie udziału przychodu z segmentu obejmuj�cego produkt uboczny oraz pellet w roku obrotowym 2014/2015 
wzgl�dem roku obrotowego 2013/2014. 

Akwizycja Grange Fencing została rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w ten sposób, i� 
aktywa netto (warto�� godziwa) Grange Fencing oszacowano na 46,1 mln PLN, a podmiot przejmuj�cy zapłacił 70,7 mln 
PLN. Tym samym warto�� Grange Fencing wzrosła o 24,6 mln PLN. 

Silne, wieloletnie relacje z głównymi klientami 

Dzi�ki wieloletniej obecno�ci na rynku europejskim Grupa posiada silne, wieloletnie relacje biznesowe z klientami. 
Grupa dostarcza swoje produkty do klientów w Polsce od 31 lat, w Niemczech od 29 lat, we Francji od 26 lat oraz  
w Wielkiej Brytanii od 14 lat. Grange Fencing oferuje swoje produkty na rynku brytyjskim od ok. 40 lat (zob. szerzej 
rozdz. „Opis działalno�ci – Klienci oraz sprzeda� – Drewniana architektura ogrodowa”). 

Dotychczasowa współpraca oraz terminowa i zgodna z oczekiwaniami kontrahentów realizacja zamówie� skutkuje 
uzyskiwaniem przez Grup� najwy�szych ocen od klientów. Zbudowany w ten sposób korzystny wizerunek zarówno 
przekłada si� na kolejne zamówienia od stałych klientów, jak i daje mo�liwo�� pozyskania nowych klientów. Wieloletnia 
współpraca i zaufanie ułatwiaj� wzajemne planowanie dostaw i wielko�� sprzeda�y oraz struktur� produkcji w Grupie 
pomimo braku konkretnych liczbowych zamówie� we wzajemnych umowach handlowych. 

Ze znaczn� cz��ci� kluczowych klientów relacje biznesowe ł�cz� Grup�, pocz�wszy od 2004 roku. 

Wzrost skali działalno�ci Grupy 

Na Dat� Prospektu Grupa posiada cztery główne nowoczesne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji 
zlokalizowane w Polsce (dwa w Zielonej Górze, po jednym w Lubi�cinie i Jeleniowie) oraz dwa w Wielkiej Brytanii 
(Telford oraz Hull – zakład w Hull został zamkni�ty w lipcu 2016 r. w zwi�zku z reorganizacj� Grupy (por. rozdział 
„Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”)). Grupa poprzez 
budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu, którego budowa rozpocz�ła si� w kwietniu 2015 r., zamierza znacznie 
zwi�kszy� moce produkcyjne. Zakład jest zlokalizowany na terenie Pomorskiej SSE i b�dzie nale�ał do 
najnowocze�niejszych zakładów produkuj�cych drewnian� architektur� ogrodow� w Europie.  

Na Dat� Prospektu ł�czne zdolno�ci produkcyjne zakładów Grupy wynosz� 250 tys. m3 wytwarzanych produktów 
drewnianej architektury ogrodowej rocznie. Spółka przewiduje, �e zakład w Grudzi�dzu uzyska zdolno�� produkcyjn�  
w zakresie produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w pa�dzierniku 2016 r. Po rozpocz�ciu działalno�ci 
zakładu w Grudzi�dzu zdolno�ci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy b�d� ł�cznie umo�liwiały sprzeda� na 
poziomie 300 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych  
12 miesi�cy po uruchomieniu zakładu w Grudzi�dzu. W dalszych latach zakład w Grudzi�dzu b�dzie rozbudowywany  
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o kolejne elementy a� do osi�gni�cia docelowej zdolno�ci produkcyjnej i magazynowej celem uzyskania zdolno�ci do 
realizacji sprzeda�y na poziomie ok. 200 tys. m3 produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku 
obrotowym 2019/2020. Zdolno�� produkcyjna zale�y od produkowanego asortymentu i jest ni�sza dla wyrobów 
wymagaj�cych czasochłonnego monta�u i jednocze�nie jest wy�sza dla wyrobów struganych, np. kantówki, deski, łaty. 
Osi�gni�cie przez zakład w Grudzi�dzu pełnych zdolno�ci produkcyjnych zwi�kszy ł�czn� zdolno�� produkcyjn� Grupy 
do poziomu ok. 400 tys. m3 produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020. 

Na 31 lipca 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy zwi�zane z realizacj� budowy zakładu architektury ogrodowej 
w Grudzi�dzu wyniosły 169,2 mln PLN. Powy�sze wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane ze �rodków własnych 
Grupy oraz z wykorzystaniem długoterminowego finansowania zewn�trznego w formie kredytów bankowych.  
W konsekwencji w celu realizacji inwestycji Grupa zaci�gn�ła kredyty bankowe, których saldo na dzie� 31 lipca  2016 r. 
wynosiło ok. 7,4 mln EUR, 14,7 mln GBP oraz 1,4 mln PLN. 

Na Dat� Prospektu, ł�cznie poniesione oraz planowane do dnia 31 grudnia 2018 r., wydatki na budow� zakładu  
w Grudzi�dzu wynosz� ok. 260,0 mln PLN. 

Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudzi�dza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnie� od podatku od 
nieruchomo�ci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie zwi�zanych z nimi nowych 
miejsc pracy na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grudzi�dzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na 
terenie gminy-miasto Grudzi�dz, spółka MrGarden zło�yła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze 
zwolnienia od podatku od nieruchomo�ci od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w zwi�zku z planowanym 
poniesieniem nakładów inwestycyjnych na kwot� przekraczaj�c� 1 mln PLN oraz z utworzeniem zwi�zanych z ni� 120 
nowych miejsc pracy. Na podstawie powy�szego zgłoszenia ł�czna pomoc otrzymana z tytułu zwolnienia z podatku od 
nieruchomo�ci wyniosła na Dat� Prospektu 480 tys. PLN, w tym odpowiednio w 2014 r. oraz w 2015 r., MrGarden 
uzyskała ulg� w kwocie 106,3 tys. PLN, 212,5 tys. PLN oraz 161,3 tys. PLN za okres 9 miesi�cy w 2016 r. (zob. szerzej 
„Opis działalno�ci Grupy – Specjalne Strefy Ekonomiczne” poni�ej). 

Tendencje 

Niniejsza cz��� Prospektu zawiera stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci i szacunki. Stwierdzenia i oszacowania zawarte  
w niniejszym rozdziale opieraj� si� na szeregu zało�e� i os�dów uznanych przez Zarz�d za racjonalne oraz s� obci��one 
szeregiem niepewno�ci i zdarze� warunkowych dotycz�cych działalno�ci gospodarczej i operacyjnej oraz uwarunkowa� 
ekonomicznych i konkurencyjnych, z których wiele jest poza kontrol� Grupy, a tak�e na zało�eniach co do przyszłych 
decyzji biznesowych, które mog� ulec zmianie. Nie ma �adnej pewno�ci, �e wyniki Grupy b�d� zgodne z przedstawionymi 
stwierdzeniami i szacunkami. W zwi�zku z tym Grupa nie mo�e zapewni�, �e te stwierdzenia i oszacowania zostan� 
zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i oszacowania mog� znacz�co odbiega� od faktycznych wyników. Przyszli 
inwestorzy nie powinni nadmiernie polega� na takich informacjach. Zobacz równie� „Istotne informacje – Stwierdzenia 
dotycz�ce przyszło�ci” i „Czynniki ryzyka”. 

Zdaniem Zarz�du nast�puj�ce tendencje, w tym w zakresie produkcji, sprzeda�y, kształtowania si� stanów 
magazynowych produktów oraz kosztów i cen sprzeda�y produktów Grupy, wpływaj� i b�d� wpływa� na jej działalno�� 
do ko�ca roku obrotowego 2015/2016, a w niektórych przypadkach równie� w dłu�szym horyzoncie czasowym, 
przekraczaj�cym bie��cy rok obrotowy: 

• wahania wielko�ci sprzeda�y produktów Grupy spowodowane czynnikami pogodowymi; 

• wahania cen surowca drzewnego wykorzystywanego do produkcji produktów drewnianej architektury 
ogrodowej; 

• wzrost zdolno�ci produkcyjnych Grupy ze wzgl�du na planowane rozpocz�cie produkcji w zakładzie  
w Grudzi�dzu; 

• korzystanie przez Grup� z ulg podatkowych w ramach SSE; 

• relacje kursów walut do złotego, w szczególno�ci zmiany kursu złotego do euro, jak równie� złotego do funta 
szterlinga; 

• polityka dokonywania zamówie� przez głównych klientów Grupy (w tym: terminy realizacji zamówie�, liczba  
i wielko�� dostaw jednostkowych (franco) oraz mechanizmy ustalania cen sprzeda�y produktów Grupy,  
w szczególno�ci rozstrzygni�cie przetargów przez grup� kapitałow� Kingfisher); oraz 

• realizacja synergii z Grange Fencing oraz restrukturyzacja zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii.  
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Istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2016 r. 

Zgodnie ze Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem �ródrocznym, w Grupie nie wyst�piły �adne istotne 
zdarzenia po dniu 30 czerwca 2016 r. 

Wypłaty na rzecz Akcjonariuszy 

W dniu 10 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. Uchwał�  
o podziale zysku Spółki wynikaj�cego ze sprawozdania finansowego w kwocie 128,5 mln PLN zdecydowano si� na 
wypłacenie dywidendy w kwocie 8,1 mln PLN, natomiast pozostał� cz��� zysku w wysoko�ci 120,4 mln PLN 
przeznaczono na kapitał zapasowy. 

Poni�sza tabela zawiera informacje o jednostkowym zysku netto Spółki oraz o ogólnej wysoko�ci uchwalonej dywidendy 
za wskazane w niej lata obrotowe. 

 

Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia Za rok zako�czony dnia 30 czerwca 

 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (w tys. PLN) 

Zysk netto Spółki ......................................................................................... 128.460 82.273 57.977 

Dywidenda ................................................................................................... 8.090 0 39.821 

�ródło: Spółka.  

Poza wypłat� dywidendy, o której mowa powy�ej, Spółka nie wypłacała dywidendy za okres obj�ty Skonsolidowanymi 
Sprawozdaniami Finansowymi. We wskazanym okresie nie miał miejsca równie� wykup akcji własnych. 

Segmenty działalno�ci 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wskazuj� nast�puj�ce segmenty operacyjne Grupy: (i) produkcj� i sprzeda� 
architektury ogrodowej; (ii) produkcj� i sprzeda� pelletu; oraz (iii) sprzeda� produktu ubocznego. W zwi�zku  
z powy�szym cz��� danych finansowych zostanie przedstawiona w niniejszym Prospekcie w enumerowanych powy�ej 
segmentach sprawozdawczych. 

Działalno��, która nie została uwzgl�dniona w powy�szych segmentach, jest wykazywana jako „Pozostałe”. Pozycja 
„Pozostałe” obejmuje głównie: sprzeda� usług (np. dzier�awy) oraz sprzeda� innych towarów i materiałów. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r.  

Za okres od 1 pa�dziernika 2015 r. 
do 30 czerwca 2016 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet Produkt uboczny Pozostałe Ogółem 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych ............. 394.090 41.180 18.024 2.903 456.197 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ..................................................... - - - - - 

Przychody ogółem .......................................... 394.090 41.180 18.024 2.903 456.197 

Wynik operacyjny segmentu ........................... 61.729 330 440 577 63.076 

Aktywa segmentu operacyjnego ..................... 536.567 165.972 7.575 28.726 738.840 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
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W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres od 1 pa�dziernika 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet Produkt uboczny Pozostałe Ogółem 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych ............. 362.540 32.850 32.251 2.668 430.309 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ..................................................... - - - - - 

Przychody ogółem ........................................... 362.540 32.850 32.251 2.668 430.309 

Wynik operacyjny segmentu ........................... 48.955 3.086 1.088 1.996 55.125 

Aktywa segmentu operacyjnego ...................... 493.091 166.396 7.266 27.854 694.607 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres od 1 lipca 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet Produkt uboczny Pozostałe Ogółem 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych ............. 421.519 47.868 39.279 4.064 512.730 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ..................................................... - - - - - 

Przychody ogółem ........................................... 421.519 47.868 39.279 4.064 512.730 

Wynik operacyjny segmentu ........................... 60.382 2.814 1.277 2.094 66.567 

Aktywa segmentu operacyjnego ...................... 481.926 179.840 8.836 24.005 694.607 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Tabele poni�ej przedstawiaj� informacje na temat wyników sprzeda�y poszczególnych produktów Grupy oraz 
podstawowe informacje finansowe Grupy w podziale na segmenty operacyjne za lata obrotowe zako�czone 30 wrze�nia 
2015 (15 miesi�cy) oraz 30 czerwca 2014 (12 miesi�cy) i 2013 roku (12 miesi�cy). 

Za okres od 1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia 2015 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny 

Produkcja 
energii Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych ........ 524.774 63.527 42.935 - 5.186 636.422 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ................................................ - - - - - - 

Przychody ogółem ...................................... 524.774 63.527 42.935 - 5.186 636.422 

Wynik operacyjny segmentu ...................... 64.811 5.939 719 - 2.594 74.064 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja ............................................... 17.047 7.952  - 10 25.009 

Utrata warto�ci niefinansowych 
aktywów trwałych ...................................... - - - - - - 

Aktywa segmentu operacyjnego ................. 342.002 168.897 7.375 - 102.241 620.515 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 
operacyjnego .............................................. - - - - - - 

�ródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 
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Za okres od 1 lipca 2013 r. 
do 30 czerwca 2014 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny 

Produkcja 
energii Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych ........ 309.198 63.381 32.624 - 3.388 408.591 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ................................................ - - - -   

Przychody ogółem ..................................... 309.198 63.381 32.624 - 3.388 408.591 

Wynik operacyjny segmentu ...................... 74.960 1.482 427 - 1.314 78.183 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja ............................................... 9.730 7.759 - - - 17.489 

Utrata warto�ci niefinansowych 
aktywów trwałych ...................................... - - - - - - 

Aktywa segmentu operacyjnego ................ 315.263 123.057 6.374 - 34.086 478.780 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 
operacyjnego .............................................. - - - - - - 

�ródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

 

Za okres od 1 lipca 2012 r. 
do 30 czerwca 2013 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny 

Produkcja 
energii Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn�trznych........ 273.634 54.283 26.031 1.176 3.169 358.293 

Przychody ze sprzeda�y mi�dzy 
segmentami ................................................ - - - - - - 

Przychody ogółem ..................................... 273.634 54.283 26.031 1.176 3.169 358.293 

Wynik operacyjny segmentu ...................... 54.692 1.569 1.693 207 1.737 59.899 

Pozostałe informacje:       

Amortyzacja .............................................. 9.295 7.874 - - - 17.169 

Utrata warto�ci niefinansowych 
aktywów trwałych ...................................... - - - - - - 

Aktywa segmentu operacyjnego ................ 259.170 127.156 6.248 - 23.573 416.146 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu 
operacyjnego.............................................. - - - - - - 

�ródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Prognozy finansowe 

W okresie obj�tym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie publikowała prognoz wyników lub wyników 
szacunkowych. Na Dat� Prospektu Zarz�d nie ma zamiaru publikowania prognozy wyników lub wyników 
szacunkowych. 

Pro forma 

W Prospekcie nie zamieszczono informacji pro forma. 
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Dodatkowe dane finansowe sporz�dzone na potrzeby Oferty 

Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 15 miesi�cy od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. 
Wydłu�enie ostatniego roku obrotowego wynika ze zmiany roku obrotowego Spółki. W zwi�zku z powy�szym w celu 
umo�liwienia pełnej porównywalno�ci danych finansowych Grupy w Prospekcie zamieszczono równie� w Zał�czniku nr 
3 do Prospektu Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, które zostało sporz�dzone na potrzeby 
Oferty zgodnie z MSSF UE. Ponadto w Zał�czniku 5 do Prospektu przedstawiono Przekształcone �ródroczne Skrócone 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. W Zał�czniku nr 7 do Prospektu omówiono wybrane dane finansowe  
z Zał�czników nr 3 i 5 do Prospektu. 

W Prospekcie w Zał�czniku nr 8 zamieszczono odpowiednio nast�puj�ce symulacje finansowe: (i) symulacj� na poziomie 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 pa�dziernika 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. (tj. 12 miesi�cy)  
z zało�eniem, jakby Grange Fencing był w Grupie od pocz�tku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotycz�cych:  
(1) przej�cia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzier�awnych, (3) urynkowienia wynagrodze� managerów  
i (4) wył�czenia transakcji wewn�trzgrupowych, (ii) symulacj� na poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat 
Grupy za okresy od 1 pa�dziernika 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (tj. za okres 9 miesi�cy) z zało�eniem, jakby Grange 
Fencing był w Grupie od pocz�tku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotycz�cych: (1) przej�cia na MSSF,  
(2) urynkowienia czynszów dzier�awnych, (3) urynkowienia wynagrodze� managerów i (4) wył�czenia transakcji 
wewn�trzgrupowych, (iii) symulacj� na poziomie rachunku zysków i strat z danych jednostkowych Grange Fencing za 
okresy: od 1 pa�dziernika 2012 r. do 30 wrze�nia 2013 oraz od 1 pa�dziernika 2013 r. do 30 wrze�nia 2014 r.  
z wprowadzeniem korekt dotycz�cych (1) przej�cia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzier�awnych,  
(3) urynkowienia wynagrodze� managerów i (4) wył�cze� zwi�zanych ze sprzeda�� pomi�dzy Spółk� a Grange Fencing 
w tym okresie. W Zał�czniku nr 9 do Prospektu zawarto raport niezale�nego biegłego rewidenta o powy�szej symulacji 
danych finansowych. 

Wyniki działalno�ci 

Poni�sze omówienie przedstawia wybrane pozycje Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych. W celu uzyskania 
informacji o zasadach rachunkowo�ci, na podstawie których sporz�dzane s� historyczne informacje finansowe Grupy, 
zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowo�ci i oszacowania” poni�ej oraz noty do Skonsolidowanych Sprawozda� 
Finansowych. 

Omówienie okresów dziewi�ciu miesi�cy zako�czonych 30 czerwca 2016 r. i okresu dwunastu miesi�cy zako�czonego  
30 czerwca 2015 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. i okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres  
9 miesi�cy zako�czony 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony Zmiana 

30 czerwca  
2016 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2016 r./ Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca  

2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2016 r. / Okres  
12 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2015 r. 

 (tys. PLN) (%) 

Działalno�� kontynuowana         

Przychody ze sprzeda�y ................................ 456.197 430.309 512.730 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług ..... 456.061 430.126 512.508 6,0  (11,0) 

Przychody ze sprzeda�y towarów i 
materiałów ....................................................... 136 183 222 (25,7) (38,7) 

Koszt własny sprzeda�y ................................ 291.231 297.952 354.404 (2,3) (17,8) 

Koszt sprzedanych produktów i usług ............. 291.136 297.749 354.191 (2,2) (17,8) 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów ....... 95 203 213 (53,2) (55,4) 
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Za okres  
9 miesi�cy zako�czony 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony Zmiana 

30 czerwca  
2016 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

30 czerwca  
2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2016 r./ Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca  

2015 r. 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2016 r. / Okres  
12 miesi�cy 
zako�czony  
30 czerwca  

2015 r. 

 (tys. PLN) (%) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y ................ 164.966 132.357 158.326 24,6  4,2  

Koszty sprzeda�y ............................................ 74.152 55.113 64.788 34,5  14,5  

Koszty ogólnego zarz�du ................................ 31.493 29.707 35.056 6,0  (10,2) 

Pozostałe przychody operacyjne ..................... 6.615 11.572 11.975 (42,8) (44,8) 

Pozostałe koszty operacyjne............................ 2.860 3.984 3.890 (28,2) (26,5) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej ...... 63.076 55.125 66.567 14,4  (5,2) 

Przychody finansowe ...................................... 8.971 7.501 8.418 19,6  6,6  

Koszty finansowe ............................................ 11.115 4.787 5.671 132,2  96,0  

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek 
zale�nych (+/-) ................................................ 0 791 791 (100,0) (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem .......... 60.932 58.630 70.105 3,9  (13,1) 

Podatek dochodowy ........................................ 13.772 (11.779) (11.777) (216,9) (216,9) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej .............................................. 47.160 70.409 81.882 (33,0) (42,4) 

Działalno�� zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
zaniechanej ..................................................... - - - - - 

Zysk (strata) netto ......................................... 47.160 70.490 81.882 (33,1) (42,4) 

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego ........................................... 47.869 70.777 82.249 (32,4) (41,8) 

- akcjonariuszom mniejszo�ciowym ........... (709) (368) (367) 92,7 93,2 

�ródło: �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Przychody ze sprzeda�y 

Przychody ze sprzeda�y spadły o 56,5 mln PLN, czyli o 11%, do 456,2 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,8 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług spadły o 56,4 mln PLN, czyli o 11%, do 456,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu 
miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,5 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 
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Koszt według rodzajów 

Koszt według rodzajów za okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. oraz 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat kosztów według rodzajów Grupy za okres 9 miesi�cy zako�czony 
30 czerwca 2016 r. oraz 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r.  

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 2016 r. 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony 

30 czerwca 2015 r. Zmiana 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Amortyzacja ................................................................................................................ 15.239 19.156 (20,4) 

Zu�ycie materiałów i energii ....................................................................................... 199.779 287.846 (30,6) 

Usługi obce .................................................................................................................. 72.015 68.725 4,8  

Podatki i opłaty ............................................................................................................ 4.618 5.927 (22,1) 

Wynagrodzenia i �wiadczenia pracownicze ................................................................ 81.840 86.920 (5,8) 

Pozostałe koszty rodzajowe ......................................................................................... 15.146 8.710 73,9  

Koszty według rodzaju razem .................................................................................. 388.637 477.285 (18,6) 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów ............................................................... 95 341 (72,1) 

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) ........................................................ 8.265 (23.378) (135,4) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ................................................ (120) - - 

Koszt własny sprzeda�y, koszty sprzeda�y oraz koszty ogólnego zarz�du ............ 396.877 454.248 (12,6) 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. oraz w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r.  
w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominuj�cy udział stanowiły koszty zu�ycia materiałów i energii 
(odpowiednio 51,4%% i 60,3%), koszty �wiadcze� pracowniczych (odpowiednio 21,1% i 18,2%) oraz koszty usług 
obcych (odpowiednio 18,5% i 14,4%). 

Koszty według rodzajów spadły o 88,6 mln PLN, czyli o 18,6%, do 388.6 mln PLN w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 477,3 mln PLN w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r., głównie ze 
wzgl�du na spadek kosztów zu�ycia materiałów i energii (o 88,1 mln PLN). 

Koszty zu�ycia materiałów i energii 

Koszty zu�ycia materiałów i energii spadły o 88,1 mln PLN, czyli o 30,6%, do 199,8 mln PLN w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 287,8 mln PLN w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca  
2015 r. przede wszystkim w zwi�zku z (i) obni�eniem kosztów surowca i półfabrykatów o ok. 69,7 mln PLN (-30,3%);  
(ii) obni�eniem kosztów energii elektrycznej o 5,6 mln PLN (-35,3%); (iii) obni�eniem kosztów innych materiałów 
produkcyjnych (kleje, impregnaty, materiały ł�czne) o 7,6 mln PLN (-38,6%); (iv) obni�eniem kosztów paliwa o 2 mln 
PLN (-44,7%); oraz (v) obni�eniem kosztów materiałów remontowych o 1,8 mln PLN (-35,9%). 

Koszt �wiadcze� pracowniczych  

Koszty �wiadcze� pracowniczych spadły o 5,1 mln PLN, czyli o 5,8%, do 81,8 mln PLN w okresie 9 miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 86,9 mln PLN w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 
głównie ze wzgl�du na porównywanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Koszty usług obcych  

Koszty usług obcych wzrosły o 3,3 mln PLN, czyli o 4,8%, do 72,0 mln PLN w okresie 9 miesi�cy zako�czonym  
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 68,7 mln PLN w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. przede 
wszystkim ze wzgl�du na wzrost kosztów transportu spedycyjnego i kosztów dystrybucji produktów Grupy. 
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Koszt własny sprzeda�y 

Koszt własny sprzeda�y za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. i okres dwunastu miesi�cy 
zako�czony 30 czerwca 2015 r. 

Na koszt własny sprzeda�y składał si� głównie koszt sprzedanych produktów i usług, który spadł o 63,1 mln PLN, czyli 
o 18% w okresie w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 354,2 mln PLN  
w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu  
9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. i okres dziewi�ciu 
miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. 

Pozostałe przychody operacyjne spadły o 5,4 mln PLN, czyli o 45%, w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym  
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 12,0 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 
głównie ze wzgl�du na otrzymane w roku obrotowym 2014/2015 odszkodowanie od jednego z dostawców �rodków 
trwałych w kwocie 5,4 mln PLN.  

Pozostałe koszty operacyjne spadły o 1,0 mln PLN, czyli o 27% w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 
2016 r. w porównaniu z 3,9 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze 
wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 

Zysk z działalno�ci operacyjnej spadł o 3,5 mln PLN, czyli o 5%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 66,6 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 
2015 r. głównie ze wzgl�du na porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego. 

Koszty finansowe 

Koszty finansowe wzrosły o 5,4 mln PLN, czyli o 96%, do 11,1 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 5,7 mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. 
głównie ze wzgl�du na (i) porównanie okresu 9-miesi�cznego do okresu 12-miesi�cznego oraz (ii) straty z tytułu ró�nic 
kursowych wynikaj�cych ze zmiany kursu PLN do EUR i GBP. 

Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wzrósł o 25,5 mln PLN, czyli o 217%, do 13,8 mln PLN w okresie dziewi�ciu miesi�cy 
zako�czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z (11,8) mln PLN w okresie dwunastu miesi�cy zako�czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl�du na zmian� formy prawnej Spółki na spółk� akcyjn�, pocz�wszy od 1 wrze�nia 
2015 r. W roku obrotowym 2014/2015 była przez wi�ksz� cz��� roku spółk� jawn� i nie była płatnikiem podatku 
dochodowego. W zwi�zku z powy�szym od 1 wrze�nia 2015 r. Spółka rozpocz�ła te� ustalanie odroczonego podatku 
dochodowego i w bilansie pojawiła si� pozycja dotycz�ca aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak 
równie� rezerwa z tytułu odroczonego podatku – w zobowi�zaniach długoterminowych. 
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Omówienie lat obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w latach obrotowych 
zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

 

(15 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia  

2015 r.  

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2013 r.  
do 30 czerwca  

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od  

1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca  

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 / rok 

obrotowy 2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 / rok 

obrotowy 2012/2013 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Działalno�� kontynuowana      

Przychody ze sprzeda�y ................................... 636.422 408.591 358.293 55,8  14,0  

Przychody ze sprzeda�y produktów i usług ........ 636.167 408.482 355.352 55,7  15,0  

Przychody ze sprzeda�y  
towarów i materiałów ......................................... 255 109 2.941 133,9  (96,3) 

Koszt własny sprzeda�y ................................... (442.803) (259.571) (235.599) 70,6  10,2  

Koszt sprzedanych produktów i usług ................ (442.581) (259.416) (233.270) 70,6  11,2  

Koszt sprzedanych towarów i materiałów .......... (223) (155) (2.329) 43,9  (93,3) 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y .................... 193.619 149.020 122.694 29,9  21,5  

Koszty sprzeda�y................................................ (80.582) (52.421) (43.335) 53,7  21,0  

Koszty ogólnego zarz�du ................................... (44.183) (21.447) (20.892) 106,0  2,7  

Pozostałe przychody operacyjne......................... 13.303 4.291 3.154 210,0  36,0  

Pozostałe koszty operacyjne ............................... (8.431) (1.259) (3.033) 569,7  (58,5) 

Zysk (strata) ze sprzeda�y jednostek 
zale�nych (+/-) ................................................... - - 1.310 - (100,0) 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej.......... 73.726 78.184 59.898 (5,7) 30,5  

Przychody finansowe ......................................... 9.972 8.413 4.792 18,5  75,6  

Koszty finansowe ............................................... (7.922) (4.193) (6.083) 88,9  (31,1) 

Udział w zysku (stracie) jednostek 
wycenianych metod� praw własno�ci (+/-) ......... 691 - (17) - (100,0) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ............. 76.467 82.404 58.590 (7,2) 40,6  

Podatek dochodowy ........................................... (3.553) 68 5.254 (5.325,0) (98,7) 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej ................................................. 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Działalno�� zaniechana ..................................... - - - - - 

Zysk (strata) netto z działalno�ci zaniechanej ..... - - - - - 

Zysk (strata) netto ............................................ 80.020 82.336 53.336 (2,8) 54,4  

Zysk (strata) netto przypadaj�cy:      

- akcjonariuszom podmiotu dominuj�cego .... 80.838 82.311 53.335 (1,8) 54,3  

- podmiotom niekontroluj�cym ...................... (818) 25 1 (3.372,0) 2.400,0  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
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Przychody ze sprzeda�y 

Przychody ze sprzeda�y za okres 15 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 
2014 i 2013 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat przychodów ze sprzeda�y Grupy w latach obrotowych 
zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

 
(15 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia 

2015 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2013 r. 
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

 

Rok obrotowy 
2014/2015 / rok 

obrotowy 2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 / rok 

obrotowy 
2012/2013 

 

tys. PLN 
(zbadane) (%) 

Przychody ze sprzeda�y produktów  
i usług ............................................................ 636.167 408.482 355.352 55,7  15,0 

Przychody ze sprzeda�y towarów  
i materiałów  .................................................. 255 109 2.941 133,9 (96,3) 

Przychody ze sprzeda�y  .............................. 636.422 408.591 358.293 55,8 14,0 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Przychody ze sprzeda�y wzrosły o 227,8 mln PLN, czyli o 55,8%, do 636,4 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu z 408,6 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 głównie ze wzgl�du na wzrost przychodów ze sprzeda�y 
produktów, które wzrosły o 227,4 mln PLN, czyli o 56,2%, do 632,2 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu z 404,8 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014. 

Wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów był spowodowany przede wszystkim przez (i) zwi�kszenie skali 
prowadzonej działalno�ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r. (ii) wydłu�enie w Spółce roku 
obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce oraz (iii) zwi�kszenie sprzeda�y do dotychczasowych klientów Grupy. 

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda�y usług utrzymywały si� na stabilnym poziomie i wyniosły  
4,0 mln PLN i 3,7 mln PLN odpowiednio w 2014/2015 r. i 2013/2014 r. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Przychody ze sprzeda�y wzrosły o 50,3 mln PLN, czyli o 14,0%, do 408,6 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014  
w porównaniu z 358,3 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 głównie ze wzgl�du na wzrost przychodów ze sprzeda�y 
produktów, które wzrosły o 52,2 mln PLN, czyli o 14,8%, do 404,8 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014  
w porównaniu z 352,6 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013. 

Wzrost przychodów ze sprzeda�y produktów był przede wszystkim spowodowany przez (i) korzystny wpływ czynników 
pogodowych na poziom sprzeda�y wyrobów architektury ogrodowej (ii) wzrost wolumenu sprzeda�y podstawowych 
produktów Grupy, który wynikał głównie z rosn�cej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców oraz 
zwi�kszenia sprzeda�y do dotychczasowych klientów Grupy.  

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda�y usług wzrosły o 1,0 mln PLN, czyli o 33,5%, do 3,7 mln PLN 
w roku obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 2,8 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 głównie ze wzgl�du na 
zmian� struktury Grupy, gdzie od roku obrotowego 2013/2014 Stelmet Bioenergia nie była ju� jej członkiem, a z tym 
podmiotem były realizowane transakcje dzier�awy maj�tku trwałego. 

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda�y towarów i materiałów spadły o 2,8 mln PLN, czyli o 96,3%, do 
0,1 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 2,9 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 głównie ze 
wzgl�du na zmniejszenie skali sprzeda�y towarów (głównie wyroby z metalu) realizowanej przez Natur System. 
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Koszt według rodzajów 

Koszt według rodzajów za okres 15 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 
2014 i 2013 r. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat kosztów według rodzajów Grupy w latach obrotowych 
zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.  

 

(15 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2014 r. 
do 30 wrze�nia 

2015 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2013 r. 
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2012 r. 
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 / rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 / rok 

obrotowy 
2012/2013 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Amortyzacja .................................................................. 25.009 17.489 17.169 43 1,9 

�wiadczenia pracownicze .............................................. 117.476 62.854 56.254 86,9 11,7 

Zu�ycie materiałów i energii ......................................... 331.319 183.163 150.894 80,9 21,4 

Usługi obce ................................................................... 83.857 54.992 46.633 52,5 17,9 

Podatki i opłaty ............................................................. 5.580 4.539 4.689 22,9 (3,2) 

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieuj�te  
w warto�ciach niematerialnych      

Pozostałe koszty rodzajowe ........................................... 19.796 12.899 9.890 53,5 30,4 

Koszty według rodzaju razem .................................... 583.038 335.936 285.529 73,6 17,7 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów ................. 223 155 2.329 43,9 (93,3) 

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) .......... (15.692) (2.652) 11.968 491,7 (122,2) 

Koszt wytworzenia produktów na własne  
potrzeby (-) ....................................................................      

Koszt własny sprzeda�y, koszty sprzeda�y  
oraz koszty ogólnego zarz�du ..................................... 567.568 333.439 299.826 70,2 11,2 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

W latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów według 
rodzajów ogółem dominuj�cy udział stanowiły koszty zu�ycia materiałów i energii (odpowiednio 56,8%, 54,5%  
i 52,8%), koszty �wiadcze� pracowniczych (odpowiednio 20,1%, 18,7% i 19,7%) oraz koszty usług obcych 
(odpowiednio 14,4%, 16,4% i 16,3%).  

Koszty według rodzajów wzrosły o 247,1 mln PLN, czyli o 73,6%, do 583,0 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu z 335,9 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014, głównie ze wzgl�du na wzrost kosztów zu�ycia materiałów 
i energii (o 148,2 mln PLN). Wskazany wy�ej wzrost spowodowany był równie� znacz�cym zwi�kszeniem wielko�ci 
produkcji celem odbudowy zasobów magazynowych po wyj�tkowo korzystnym sezonie. Wy�szy ni� proporcjonalny wzrost 
kosztów własnych sprzeda�y w roku obrotowym 2014/2015 wynikał głównie ze wzrostu kosztów produkcji wyrobów 
gotowych drewnianej architektury ogrodowej, który był efektem wzrostu cen kosztu nabycia surowca drzewnego. 

Wzrost kosztów sprzeda�y oraz kosztów zarz�du wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing, której działalno�� 
charakteryzowała si� wy�szymi kosztami sprzeda�y oraz zarz�du w stosunku do przychodów, co dla wyników Grupy  
w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wy�szym ni� proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzeda�y i zarz�du w stosunku 
do wzrostu przychodów. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizuj�cych warto�� 
aktywów trwałych. 

Koszty według rodzajów wzrosły o 50,4 mln PLN, czyli o 17,7%, do 335,9 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014  
w porównaniu z 285,5 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013, głównie ze wzgl�du na wzrost kosztów zu�ycia 
materiałów i energii (o 32,3 mln PLN). 
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Koszty zu�ycia materiałów i energii 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Koszty zu�ycia materiałów i energii wzrosły o 148,2 mln PLN, czyli o 80,9%, do 331,3 mln PLN w roku obrotowym 
2014/2015 w porównaniu z 183,2 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim w zwi�zku ze (i) 
zwi�kszeniem skali prowadzonej działalno�ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r. oraz (ii) 
wydłu�eniem roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce, (iii) zwi�kszeniem kosztu nabycia surowca drzewnego o 53,4% 
w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/2014 oraz (iv) wzrostem zu�ycia półproduktów nabywanych od podmiotów 
zewn�trznych. Koszty energii cieplnej i energii elektrycznej w omawianym okresie wzrosły o 3,6 mln PLN. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Koszty zu�ycia materiałów i energii wzrosły o 32,3 mln PLN, czyli o 21,4%, do 183,2 mln PLN w roku obrotowym 
2013/2014 w porównaniu z 150,9 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 przede wszystkim w zwi�zku ze wzrostem 
wolumenu produkcji, który wynikał ze wzrostu sprzeda�y produktów Grupy.  

Koszt �wiadcze� pracowniczych  

W latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów �wiadcze� 
pracowniczych dominuj�cy udział stanowiły wynagrodzenia 80,9%, 76,5% i 73,7% oraz koszty ubezpiecze� społecznych 
15,6%, 19,3% i 17,7%. 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Koszty �wiadcze� pracowniczych wzrosły o 54,6 mln PLN, czyli o 86,9%, do 117,5 mln PLN w roku obrotowym 
2014/2015 w porównaniu z 62,9 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na: (i) zwi�kszenie 
skali prowadzonej działalno�ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r.; – wzrost kosztów o 33,8 mln 
PLN; (ii) wzrostu zatrudnienia zwi�zanego ze wzrostem wolumenu produkowanych wyrobów (iii) wypłat� przez Spółk� 
nagrody jubileuszowej wybranym pracownikom oraz (iv) wydłu�enie roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Koszty �wiadcze� pracowniczych wzrosły o 6,6 mln PLN, czyli o 11,7%, do 62,8 mln PLN w roku obrotowym 
2013/2014 w porównaniu z 56,2 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 głównie ze wzgl�du na wzrost zatrudnienia. 

Koszty usług obcych  

W latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów usług 
obcych dominuj�cy udział stanowiły (i) koszty transportu spedycyjnego: odpowiednio 73,5%, 79,3% i 79,5% oraz  
(ii) koszt transportu mi�dzyzakładowego (surowca drzewnego, półproduktów oraz produktów Grupy pomi�dzy 
zakładami produkcyjnymi w ramach poszczególnych Spółek z Grupy): odpowiednio 5,2%, 6,4% i 6,3%. 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Koszty usług obcych wzrosły o 28,9 mln PLN, czyli o 52,5%, do 83,9 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu z 55,0 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na (i) wzrost kosztów 
transportu spedycyjnego zwi�zanego ze wzrostem sprzeda�y produktów Grupy oraz (ii) wydłu�enie w Spółce roku 
obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Koszty usług obcych wzrosły o 8,4 mln PLN, czyli o 17,9%, do 55,0 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014  
w porównaniu z 46,6 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 przede wszystkim ze wzgl�du na wzrost kosztów 
transportu spedycyjnego zwi�zanego ze wzrostem sprzeda�y produktów Grupy. 
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne za okres 15 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz 12 miesi�cy 
zako�czony 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (rozumiane jako ró�nica pomi�dzy pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi) wzrosły o 1,8 mln PLN, czyli o 60,7%, do 4,9 mln PLN w roku 
obrotowym 2014/2015 w porównaniu z 3,0 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na 
otrzymane odszkodowania maj�tkowe. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wzrosły o 2,9 mln PLN, czyli o 2384,4%, do 3,0 mln PLN w roku 
obrotowym 2013/2014 w porównaniu z 0,1 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 przede wszystkim ze wzgl�du na 
wzrost w roku obrotowym 2013/2014 pozostałych przychodów operacyjnych wynikaj�cych z odwrócenia odpisów 
aktualizuj�cych warto�� zapasów oraz spadku pozostałych kosztów operacyjnych wynikaj�cy głównie ze spadku 
poziomu odpisów aktualizuj�cych. 

Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej 

Zysk z działalno�ci operacyjnej spadł o 4,5 mln PLN, czyli o 5,7%, do 73,7 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015  
w porównaniu z 78,2 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na wi�ksz� dynamik� 
wzrostu kosztów w proporcji do wzrostu przychodów oraz zdarzenia jednorazowe: (i) utworzenie rezerwy ZUS na koszty 
z lat 2005-2007 w kwocie 0,6 mln PLN; (ii) wypłat� nagród jubileuszowych z okazji jubileuszu 30-lecia Grupy w kwocie 
1,4 mln PLN; (iii) poniesione koszty realizacji akwizycji Grange Fencing w kwocie 1,5 mln PLN; oraz (iv) odpis 
aktualizuj�cy warto�� �rodków trwałych w kwocie 4,7 mln PLN. 

Natomiast zysk z działalno�ci operacyjnej wzrósł o 18,3 mln PLN, czyli o 30,5%, do 78,2 mln PLN w roku obrotowym 
2013/2014 w porównaniu z 59,9 mln PLN w roku obrotowym 2012/2013 przede wszystkim ze wzgl�du na wi�ksz� 
dynamik� wzrostu przychodów w proporcji do wzrostu kosztów. 

Koszty finansowe 

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014 

Koszty finansowe wzrosły o 3,7 mln PLN, czyli o 88,9%, do 7,9 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015 w porównaniu  
z 4,2 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na (i) wzrost kosztu odsetek w zwi�zku  
z zaci�gni�ciem kredytu akwizycyjnego na zakup udziałów Grange Fencing (w wysoko�ci ok. 10,7 mln GBP) oraz  
(ii) rozszerzenie współpracy z jednym z klientów Grupy, który stosuje skonto stanowi�ce koszt finansowy Grupy(jeden  
z klientów Grupy w rozliczeniach swoich zobowi�za� z Grup� stosuje skonto za realizacj� przy�pieszonych płatno�ci, które 
jest ujawniane w kosztach finansowych Grupy; z uwagi na istotne zwi�kszenie skali współpracy z tym klientem w roku 
obrotowym 2014/2015 istotnie równie� wzrosła wielko�� potr�canego przez niego skonta z tytułu realizowanych zapłat  
o du�o wi�kszej skali ni� w poprzednim roku) oraz (iii) wydłu�enie w Spółce roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesi�ce. 

Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013 

Koszty finansowe spadły o 1,9 mln PLN, czyli o 31,1%, do 4,2 mln PLN w roku obrotowym 2014/2015 w porównaniu  
z 6,1 mln PLN w roku obrotowym 2013/2014 przede wszystkim ze wzgl�du na zmniejszenia poziomu oprocentowanego 
zadłu�enia skutkuj�cego zmniejszeniem poziomu odsetek. 
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Podatek dochodowy  

Poni�sza tabela prezentuje główne pozycje podatku dochodowego w latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. 
oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

 

(15 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2014 r.  
do 30 wrze�nia  

2015 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2013 r.  
do 30 czerwca 

2014 r. 

(12 miesi�cy) 
Za okres od 

1 lipca 2012 r.  
do 30 czerwca 

2013 r. 

Zmiana 

Rok obrotowy 
2014/2015 /  

rok obrotowy 
2013/2014 

Rok obrotowy 
2013/2014 /  

rok obrotowy 
2012/2013 

 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Podatek bie��cy:      

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy ..... 4.057 68 22 5.866,2 209,1 

Korekty obci��enia podatkowego  
za poprzednie okresy ............................................ - - - - - 

Podatek bie��cy ................................................... 4.057 68 22 5.866,2 209,1 

Podatek odroczony: - - - - - 

Powstanie i odwrócenie ró�nic przej�ciowych ..... (7.610) - 5.231 - (100,0) 

Rozliczenie niewykorzystanych strat 
podatkowych ........................................................ - - - - - 

Podatek odroczony ............................................... (7.610)  5.231 - (100,0) 

Podatek dochodowy razem .................................. (3.553) 68 5.254 (5.325,0) (98,7) 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Spółka zmieniła form� prawn� na spółk� akcyjn�, pocz�wszy od 1 wrze�nia 2015 r. W zwi�zku z powy�szym Spółka nie 
była płatnikiem podatku dochodowego w roku obrotowym 2014/2015 do daty przekształcenia. W zwi�zku z powy�szym 
od tego dnia Spółka rozpocz�ła te� ustalanie odroczonego podatku dochodowego i w bilansie pojawiła si� pozycja 
dotycz�ca aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak równie� rezerwa z tytułu odroczonego podatku  
– w zobowi�zaniach długoterminowych.  

Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wska�nikowa 

Zarz�d ocenia wyniki Grupy za pomoc� kluczowych wska�ników zyskowno�ci, zadłu�enia i płynno�ci finansowej, które 
nie pochodz� ze Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji 
finansowych znajduj�cych si� w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Przedstawione w niniejszym 
punkcie wska�niki stanowi� Alternatywne Pomiarów Wyników ((APM) (alternative performance measures))  
w rozumieniu Wytycznych ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani 
przegl�dowi przez niezale�nego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie s� miernikiem wyników 
finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny by� traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów 
pieni��nych z działalno�ci operacyjnej, jak równie� uwa�ane za alternatyw� dla zysku. Wska�niki te nie s� jednolicie 
definiowane i mog� nie by� porównywalne do wska�ników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadz�ce 
działalno�� w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe informacje finansowe powinny by� analizowane wył�cznie 
jako dodatkowe, nie za� zast�puj�ce informacje finansowe sporz�dzone zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom 
Wyników nie nale�y przypisywa� wy�szego poziomu istotno�ci ni� pomiarom bezpo�rednio wynikaj�cym ze 
Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych. Dane te powinny by� rozpatrywanie ł�cznie ze Skonsolidowanymi 
Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub wska�niki finansowe prezentowane  
w Prospekcie nie stanowi� Alternatywnych Pomiarów Wyników. 
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W tabeli poni�ej przedstawiono podstawowe Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarz�d w analizie 
działalno�ci Grupy za wskazane okresy. 

 

Okres 9 miesi�cy 
zako�czony* Rok obrotowy zako�czony Zmiana % 

30 czerwca 
2016 r.** 

30 czerwca 
2015 r. 

30 wrze�nia 
2015 r.*** 

30 czerwca 
2014 r. 

30 czerwca 
2013 r. 

Okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

2016 r. / 
okres  

9 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Rok 
obrotowy 

2014/2015 /  
rok 

obrotowy 
2013/2014 

Rok 
obrotowy 

2013/2014 /  
rok 

obrotowy 
2012/2013 

EBITDA (w mln zł) ....... 78.315 69.690 98.735 95.766 77.091 12,4 3,1 24,2 

Zysk operacyjny  
(w mln zł) ...................... 63.076 55.125 73.726 78.184 59.898 14,4 (5,7) 30,5 

Wska�niki 
rentowno�ci 
sprzeda�y         

Zyskowno�� 
sprzeda�y ....................... 36,2% 30,8% 30,4% 36,5% 34,2% 17,5 (16,6) 6,5 

Wska�niki 
przepływów 
pieni��nych         

Rentowno�� 
gotówkowa .................... 17,2% 16,2% 15,5% 23,4% 21,5% 6,2 (33,7) 8,9 

Obsługa długu ............... - - 17,2 28,7 17,6 - (40,0) 63,1 

Wska�niki 
zarz�dzania 
maj�tkiem         

Cykl rotacji 
nale�no�ci 
handlowych ................... 103,8 148,0 93,3 131,6 96,9 (29,9) (29,2) 35,8 

Cykl rotacji zapasów ..... 56,6 64,1 69,5 38,3 41,4 (11,7) 81,5 (7,5) 

Cykl rotacji 
zobowi�za� 
handlowych ................... - - 26,6 32,6 32,3 - (18,5) 1,1 

Wska�niki płynno�ci 
finansowej         

Wska�nik płynno�ci 
bie��cej ......................... 1,72 1,90 2,19 1,36 1,62 (9,5) 61,5 (16,4) 

Wska�nik płynno�ci 
szybkiej ......................... 1,22 1,43 1,45 1,12 1,27 (14,7) 29,6 (11,9) 

Wska�niki 
zadłu�enia         

Ogólnego zadłu�enia ..... 49,9% 51,7% 46,4% 48,9% 53,3% (3,5) (4,9) (8,3) 

Dług Netto / EBITDA ... - - 1,53 1,21 1,92 - 26,8 (37,0) 

Wska�nik pokrycia 
maj�tku trwałego ........... 1,24 1,53 1,38 1,18 1,20 (19,0) 17,1 (1,7) 

Wska�niki 
zyskowno�ci         

Wska�nik rentowno�ci 
aktywów (ROA)  ........... - - 12,9% 17,2% 12,8% - (25,0) 34,2 

Wska�nik rentowno�ci 
kapitału własnego 
(ROE) ............................ - - 24,1% 33,6% 27,4% - (28,4) 22,6 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
* W zakresie okresów �ródrocznych Spółka dokonuje kalkulacji jedynie wybranych Alternatywnych Pomiarów Wyników. 
**Dla okresu 9 miesi�cy we wska�nikach zarz�dzania maj�tkiem zamiast 360 dni przyj�to 270 dni. 
***Dla roku obrotowego zako�czonego 30 wrze�nia 2015 r. we wska�nikach zarz�dzania maj�tkiem zamiast 360 dni przyj�to 450 dni. 
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W tabeli poni�ej przedstawiono definicje Alternatywnych Pomiarów Wyników oraz uzasadnienie ich zastosowania.  

Nazwa Alternatywnego  
Pomiaru Wyników Definicja 

Uzasadnienie zastosowania danego  
Alternatywnego Pomiaru Wyników 

EBITDA ........................................... Spółka definiuje EBITDA jako zysk (strata)  
z działalno�ci operacyjnej powi�kszona  
o amortyzacj�. 

EBITDA stanowi miar� wyników operacyjnych Spółki 
nieuwzgl�dniaj�cych wpływu amortyzacji �rodków trwałych  
i warto�ci niematerialnych, co pozwala na porównywanie 
wyników niezale�nie od zmian w stanie posiadanych 
�rodków trwałych, mog�cych wpływa� poprzez warto�� 
amortyzacji na inne miary wyników. 

Zysk operacyjny ............................... Spółka definiuje zysk operacyjny jako zysk (strata) 
brutto ze sprzeda�y pomniejszony o koszty 
sprzeda�y, koszty ogólnego zarz�du i pozostałe 
koszty operacyjne, a powi�kszony o pozostałe 
przychody operacyjne. 

Zysk operacyjny stanowi miar� wyników operacyjnych Spółki 
nieuwzgl�dniaj�cych wpływu podatku dochodowego, wyniku 
na działalno�ci inwestycyjnej, wyniku na transakcjach 
finansowych i wyniku na  ró�nicach kursowych, co pozwala na 
porównywanie wyników niezale�nie od wpływu zmiany 
struktury finansowania, wysoko�ci podatku dochodowego i 
wpływu ró�nic kursowych. 

Zyskowno�� sprzeda�y .................... Spółka definiuje i oblicza zyskowno�� sprzeda�y 
jako zysk (strata) brutto ze sprzeda�y/przychody ze 
sprzeda�y. 

Wska�nik zyskowno�ci (rentowno�ci) sprzeda�y okre�la 
wysoko�� zysku osi�gni�tego ze sprzeda�y, po odliczeniu 
kosztów sprzedanych produktów, usług, towarów  
i materiałów. Umo�liwia okre�lenie mar�y brutto ze 
sprzeda�y Grupy, a w konsekwencji mierzy zdolno�� do 
generowania zysku z podstawowej działalno�ci operacyjnej 
Grupy. 

Rentowno�� gotówkowa/mar�a 
EBITDA ...........................................

Spółka definiuje i oblicza rentowno�� gotówkow� 
jako EBITDA (zysk (strata) z działalno�ci 
operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzeda�y. 

Wska�nik rentowno�ci gotówkowej jest miar� zdolno�ci 
Grupy do generowania gotówki z podstawowej działalno�ci 
operacyjnej (efektywno�ci działalno�ci operacyjnej).  

Obsługa długu .................................. Spółka definiuje i oblicza wska�nik obsługi długu 
jako EBITDA (zysk (strata) z działalno�ci 
operacyjnej + amortyzacja)/odsetki od 
oprocentowanych zobowi�za� finansowych*. 

Wska�nik obsługi długu umo�liwia ocen� zdolno�ci Grupy 
do pokrycia odsetek od oprocentowanych zobowi�za� 
finansowych z wypracowanej nadwy�ki finansowej  
z działalno�ci operacyjnej (EBITDA). 

Cykl rotacji nale�no�ci 
handlowych ......................................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji nale�no�ci 
handlowych jako nale�no�ci w dniach (360 x 
nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale�no�ci/przychody ze sprzeda�y w odniesieniu do 
okresu 12 miesi�cy oraz 270 x nale�no�ci z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci/przychody 
ze sprzeda�y w odniesieniu do okresu 9 miesi�cy). 

Wska�nik cyklu rotacji nale�no�ci umo�liwia analiz� cyklu 
regulowania nale�no�ci przez odbiorców Grupy. 

Cykl rotacji zapasów ........................ Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zapasów jako 
zapasy w dniach (360 x zapasy /koszty według 
rodzaju – amortyzacja w odniesieniu do okresu  
12 mieci�cy oraz 270 x zapasy /koszty według 
rodzaju – amortyzacja w odniesieniu do okresu  
9 miesi�cy). 

Wska�nik cyklu rotacji zapasów umo�liwia analiz� 
poziomu odnawialno�ci zapasów Grupy dla zrealizowanej 
sprzeda�y. 

Cykl rotacji zobowi�za� 
handlowych ......................................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowi�za� 
handlowych jako zobowi�zania w dniach (360 x 
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 12 miesi�cy oraz 270 x 
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi�zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 9 miesi�cy). 

Wska�nik rotacji zobowi�za� handlowych umo�liwia 
analiz� okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez Grup� 
jej zobowi�za� krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.  

Wska�nik płynno�ci bie��cej ........... Spółka definiuje i oblicza wska�nik płynno�ci 
bie��cej jako aktywa obrotowe na koniec danego 
okresu/zobowi�zania krótkoterminowe na koniec 
danego okresu. 

Wska�nik płynno�ci bie��cej wskazuje na potencjaln� 
zdolno�� Grupy do spłaty bie��cych zobowi�za� za 
pomoc� krótkoterminowych aktywów. 

Wska�nik płynno�ci szybkiej ........... Spółka definiuje i oblicza wska�nik płynno�ci szybkiej 
jako aktywa obrotowe na koniec danego okresu  
– zapasy na koniec danego okresu/zobowi�zania 
krótkoterminowe na koniec danego okresu. 

Wska�nik płynno�ci szybkiej okre�la potencjaln� zdolno�� 
Grupy do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowi�za� 
aktywami o wysokiej płynno�ci.  

Ogólnego zadłu�enia ........................ Spółka definiuje i oblicza ogólne zadłu�enie jako 
zobowi�zania na koniec danego okresu/aktywa na 
koniec danego okresu. 

Wska�nik ogólnego zadłu�enia wskazuj�cy na stopie�,  
w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym. 
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Nazwa Alternatywnego  
Pomiaru Wyników Definicja 

Uzasadnienie zastosowania danego  
Alternatywnego Pomiaru Wyników 

Dług netto/EBITDA .........................Spółka definiuje i oblicza wska�nik długu 
netto/EBITDA jako oprocentowane zadłu�enie 
finansowe netto**/EBITDA (zysk (strata)  
z działalno�ci operacyjnej + amortyzacja). 

Wska�nik Dług netto/EBITDA okre�la zdolno�� Grupy do 
spłaty swojego oprocentowanego zadłu�enia za pomoc� 
�rodków pieni��nych wypracowanych na poziomie 
operacyjnym. 

Wska�nik pokrycia maj�tku 
trwałego ............................................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik pokrycia maj�tku 
trwałego jako kapitał własny na koniec danego 
okresu + zobowi�zania długoterminowe na koniec 
danego okresu/aktywa trwałe na koniec danego 
okresu. 

Wska�nik pokrycia maj�tku trwałego wskazuje stopie�,  
w jakim kapitał własny Grupy pokrywa jej aktywa trwałe.  

Wska�nik rentowno�ci aktywów 
(ROA) ..............................................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik ROA (stopa 
zwrotu z aktywów) jako zysk (strata) netto/aktywa na 
koniec danego okresu. 

Wska�nik rentowno�ci aktywów (ROA) wskazuje, jaka jest 
rentowno�� wszystkich aktywów Grupy w stosunku do 
wypracowanego przez nie zysku netto. 

Wska�nik rentowno�ci kapitału 
własnego (ROE) ...............................

Spółka definiuje i oblicza wska�nik rentowno�ci 
kapitału własnego (ROE) jako zysk (strata) netto/ 
kapitał własny na koniec danego okresu. 

Wska�nik rentowno�ci kapitału własnego (ROE) wskazuj� 
na stop� zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy 
Grupy kapitału. 

   

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
*Spółka definiuje i oblicza odsetki od oprocentowanych zobowi�za� finansowych jako koszty odsetek dotycz�ce instrumentów finansowych 
niewycenianych w warto�ci godziwej przez wynik finansowy pomniejszone o odsetki od zobowi�za� z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowi�za� (zgodnie ze specyfikacj� kosztów finansowych przedstawion� w Tabeli nr 17.5 Koszty finansowe zaprezentowanej w Skonsolidowanym 
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym). 

**Spółka definiuje i oblicza oprocentowane zadłu�enie finansowe netto jako kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne powi�kszone o leasing 
finansowy i pomniejszone o �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty. 

Sytuacja finansowa 

Poni�sze omówienie przedstawia wybrane pozycje Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych. W celu uzyskania 
informacji o zasadach rachunkowo�ci, na podstawie których sporz�dzane s� historyczne informacje finansowe Grupy, 
zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowo�ci i oszacowania” poni�ej oraz noty do Skonsolidowanych Sprawozda� 
Finansowych znajduj�cych si� w Prospekcie. 

Aktywa 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty. 

AKTYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r./  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

2015 r./  
Na dzie� 

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2014 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

AKTYWA TRWAŁE        

Warto�� firmy................................ 26.823 28.520 1.876 1.876 (6,0) 1420,3  0,0  

Warto�ci niematerialne ................... 2.939 3.561 2.140 2.606 (17,5) 66,4  (17,9) 

Rzeczowe aktywa trwałe ................ 395.403 289.549 251.540 241.024 36,6  15,1  4,4  

Nieruchomo�ci inwestycyjne .......... 20.498 20.863 24.517 23.655 (1,7) (14,9) 3,6  

Inwestycje w jednostkach 
zale�nych ........................................ 650 - 43 23 - (100,0) 87,0  

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych ............................ - - - - - - - 

Nale�no�ci i po�yczki ..................... 217 220 3.650 3.976 (1,4) (94,0) (8,2) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 64 29 - - 120,7  - - 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe ........................... - - - - - - - 
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AKTYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r./  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

2015 r./  
Na dzie� 

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2014 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................ - - - - - - - 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego ................... 23.790 21.750 - - 9,4  - - 

Aktywa trwałe .............................. 470.384 364.492 283.766 273.160 29,1  28,4  3,9  

AKTYWA OBROTOWE        

Zapasy ............................................ 78.253 86.220 33.892 30.884 (9,2) 154,4  9,7  

Nale�no�ci z tytułu umów o 
usług� budowlan�........................... - - - - - - - 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe nale�no�ci ..... 175.349 131.885 149.414 96.472 33,0  (11,7) 54,9  

Nale�no�ci z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego ................... - 112 71 146 (100,0) 57,7  (51,4) 

Po�yczki ......................................... - - - - - - - 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.534 2.916 288 - (47,4) 912,5  - 

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe........................... - 756 - - (100,0) - - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................ 5.727 4.739 2.964 2.562 20,8  59,9  15,7 

�rodki pieni��ne i ich 
ekwiwalenty ................................... 7.593 29.395 8.385 12.922 (74,2) 250,6  (35,1) 

Aktywa zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda�y ............ - - - - - - - 

Aktywa obrotowe ......................... 268.456 256.023 195.014 142.986 4,9  31,3  36,4  

AKTYWA RAZEM ..................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1  

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami aktywów Grupy w okresie obj�tym historycznymi informacjami finansowymi były: (i) 
rzeczowe aktywa trwałe; (ii) nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci oraz (iii) zapasy, które na dzie�  
30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio 53,5%, 23,7% i 10,6% sumy aktywów Grupy, według stanu na dzie� 30 wrze�nia 
2015 r. odpowiednio 46,7%, 21,3% i 13,9% sumy aktywów Grupy, 52,5%, 31,2% i 7,1% sumy aktywów Grupy według stanu 
na dzie� 30 czerwca 2014 r. oraz 57,9%, 23,2% i 7,4% sumy aktywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2013 r. 

Wzrost warto�ci aktywów trwałych odnotowany na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. w stosunku do warto�ci odnotowanej na dzie� 
30 czerwca 2014 r. wynikał mi�dzy innymi z: (i) rozpocz�cia budowy zakładu w Grudzi�dzu oraz (ii) przej�cia spółki Grange 
Fencing. Natomiast wzrost warto�ci aktywów obrotowych wynikał z faktu przej�cia spółki Grange Fencing oraz 
charakterystyki działalno�ci Spółki wynikaj�cej z sezonowo�ci, w zwi�zku, z któr� aktywa obrotowe na dzie� 30 czerwca 
danego roku kształtuj� si� na innym poziomie ni� odpowiednio na dzie� 30 wrze�nia danego roku. 
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Pasywa 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.  

PASYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r./  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

2015 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie�  
30 czerwca 

2014 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

KAPITAŁ WŁASNY        

Kapitał podstawowy ....................... 27.896 27.896 50 4.170 0,0  55.692,0  (98,8) 

Akcje własne (-) ............................. - - - - - - - 

Kapitał ze sprzeda�y akcji 
powy�ej ich warto�ci nominalnej ... 14.432 14.432 - - 0,0  - - 

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczaj�cych oraz ró�nice 
kursowe .......................................... (939) 156 91 155 (701,9) 71,4  (41,3) 

Pozostałe kapitały ........................... 267.294 206.240 158.890 179.081 29,6  29,8  (11,3) 

Zyski zatrzymane: .......................... 61.438 82.847 84.282 9.436 (25,8) (1,7) 793,2 

- zysk (strata) z lat ubiegłych .......... 13.569 2.009 1.971 (43.900) 575,4  1,9  (104,5) 

- zysk (strata) netto przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej .................................... 47.869 80.838 82.311 53.335 (40,8) (1,8) 54,3 

Kapitał własny przypadaj�cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj�cej .................................... 370.121 331.571 243.313 192.840 11,6  36,3 26,2 

Udziały mniejszo�ci ....................... - 778 1.579 1.617 (100,0) (50,7) (2,4) 

Kapitał własny ................................ 370.121 332.349 244.892 194.458 11,4  35,7  25,9 

ZOBOWI�ZANIA        

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 187.076 148.468 79.478 119.228 26,0  86,8  (33,3) 

Leasing finansowy .......................... 2.690 1.403 5.029 8.910 91,7  (72,1) (43,6) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.192 281 - 759 324,2  - (100,0) 

Pozostałe zobowi�zania .................. 880 1.934 1.099 19 (54,5) 76,0 5.684,2 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego .................... 16.063 15.000 - - 7,1  - - 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 676 490 449 356 38,0  9,1  26,1 

Pozostałe rezerwy 
długoterminowe .............................. 18 - - - -   

Długoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................. 3.639 3.613 3.941 4.204 0,7  (8,3) (6,3) 

Zobowi�zania długoterminowe.... 212.234 171.189 89.996 133.476 24,0  90,2  (32,6) 
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PASYWA 

Na dzie�  
30 czerwca 

Na dzie� 
30 wrze�nia 

Na dzie� 
30 czerwca Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie� 
30 czerwca 

2016 r./  
Na dzie� 

30 wrze�nia 
2015 r. 

Na dzie�  
30 wrze�nia 

2015 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2014 r. 

Na dzie�  
30 czerwca 

2014 r./  
Na dzie�  

30 czerwca 
2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

ZOBOWI�ZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE        

Zobowi�zania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowi�zania ................................ 45.697 41.689 65.440 25.517 9,6  (36,3) 156,5 

Zobowi�zania z tytułu bie��cego 
podatku dochodowego ................... 4.199 8.561 136 - (51,0) 6.194,9  - 

Kredyty, po�yczki, inne 
instrumenty dłu�ne ......................... 58.465 27.577 35.744 28.749 112,0  (22,8) 24,3 

Leasing finansowy ......................... 3.012 2.942 3.533 3.637 2,4  (16,7) (2,9) 

Pochodne instrumenty finansowe ... 1.812 939 470 2.503 93,0  99,8  (81,2) 

Zobowi�zania i rezerwy z tytułu 
�wiadcze� pracowniczych .............. 10.539 9.151 9.443 7.188 15,2  (3,1) 31,4 

Pozostałe rezerwy 
krótkoterminowe ............................ 66 731 189 - (91,0) 286,8  - 

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi�dzyokresowe ............................ 32.695 25.387 28.937 20.618 28,8  (12,3) 40,3 

Zobowi�zania krótkoterminowe ..... 156.485 116.977 143.892 88.212 33,8  (18,7) 63,1 

Zobowi�zania razem .................... 368.719 288.166 233.888 221.688 28,0  23,2 5,5 

PASYWA RAZEM ...................... 738.840 620.515 478.780 416.146 19,1  29,6  15,1 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami pasywów Grupy w okresie obj�tym historycznymi informacjami finansowymi były:  
(i) kredyty, po�yczki, inne instrumenty dłu�ne; (ii) zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania 
oraz (iii) rozliczenia mi�dzyokresowe, stanowiły odpowiednio 33,2%, 6,2% i 4,9% sumy pasywów Grupy, według stanu 
na dzie� 30 czerwca 2016 r., 28,4%, 6,7% i 4,7% sumy pasywów Grupy, według stanu na dzie� 30 wrze�nia 2015 r., 
24,1%, 13,7% i 6,9% sumy pasywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2014 r. oraz 35,6%, 6,1% i 6,0% sumy 
pasywów Grupy według stanu na dzie� 30 czerwca 2013 r. Na krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe składaj� si� 
głównie rezerwy na bonus dla klientów Grupy, które s� zwi�zane z realizowan� sprzeda�� drewnianej architektury 
ogrodowej (krajow� oraz zagraniczn�). Wi�kszo�� z nich jest ostatecznie rozliczana w kolejnym roku obrotowym Grupy 
(najcz��ciej w I kwartale roku kalendarzowego). 

Wzrost warto�ci kredytów długoterminowych na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. w stosunku do dnia 30 czerwca 2014 r. 
wynikał głównie z zaci�gni�cia kredytu akwizycyjnego na przejecie Grange Fencing oraz kredytu inwestycyjnego na 
budow� zakładu w Grudzi�dzu. 

Wzrost warto�ci kredytów krótkoterminowych na dzie� 30 czerwca 2016 r. w stosunku do dnia 30 wrze�nia 2015 r. 
wynikał głównie z: (i) charakterystyki działalno�ci Spółki wynikaj�cej z sezonowo�ci, w wyniku, której zapotrzebowanie 
na kapitał obrotowy netto, które jest finansowane kredytami krótkoterminowymi, jest wy�sze na koniec czerwca danego 
roku ni� na koniec wrze�nia danego roku; oraz (ii) nadpłynno�ci, któr� Grupa miała na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. Nale�y 
wskaza�, i� w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrze�nia 2015 r. Grupa, istotnie zmniejszyła swoje zadłu�enie 
krótkoterminowe z tytułu kredytów. Na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. Grupa była nadpłynna, o czym �wiadcz� wyliczone na 
ten dzie� wska�niki płynno�ci (zob. rozdz. „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej – Alternatywne Pomiary 
Wyników – analiza wska�nikowa”). W okresie od dnia 30 wrze�nia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w zwi�zku  
z realizacj� budowy zakładu w Grudzi�dzu i zaanga�owaniem przez Grup� �rodków na realizacje tej inwestycji płynno�� 
Spółki wróciła do normalnych poziomów, co wi�zało si� ze wzrostem kredytów krótkoterminowych. 
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Zadłu�enie finansowe 

Zasady szacowania zapotrzebowania na finansowanie Grupy 

Grupa w oparciu o wewn�trzne prognozy finansowe oraz plany inwestycyjne przygotowuje krótko- oraz długookresowe 
zapotrzebowanie na finansowanie. W zale�no�ci od bie��cej i przewidywanej sytuacji płynno�ciowej powy�sze 
zapotrzebowanie jest pokrywane ze �rodków własnych Grupy lub te� w postaci finansowania zewn�trznego, m.in. w postaci 
kredytów, leasingów, po�yczek. Grupa, dokonuj�c wyboru odpowiedniej struktury finansowania (udział �rodków własnych  
i udział �rodków zewn�trznych), ocenia obecn� i przewidywan� relacj� kapitału własnego i obcego w strukturze bilansu 
Grupy. W wyborze odpowiedniej struktury finansowania Grupa stosuje zasad�, zgodnie z któr� aktywa trwałe powinny by� 
finansowane �rodkami własnymi lub długoterminowym finansowaniem zewn�trznym. W obszarze bie��cego zarz�dzania 
�rodkami finansowymi Grupa d��y do dostosowania terminów zapłaty zobowi�za� handlowych z terminem spływu 
nale�no�ci handlowych. Prowadzona przez Grup� polityka finansowa i zarz�dzanie �rodkami finansowymi ograniczaj�ca 
utrat� płynno�ci finansowej ma zapewnia� wła�ciwy stopie� bie��cej i przyszłej płynno�ci finansowej. 

Zadłu�enie finansowe na dzie� 30 czerwca 2016 r. 

Na dzie� 30 czerwca 2016 r. zobowi�zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek i leasingów wynosiły 
251,2 mln PLN, z czego 61,5 mln PLN przypadało na zobowi�zania krótkoterminowe, natomiast 189,8 mln PLN na 
zobowi�zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi�zaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek  
i leasingów na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. wysoko�� zadłu�enia wzrosła o 49,9 mln PLN głównie ze wzgl�du na  
zaci�gni�cie kredytów współfinansuj�cych budow� zakładu w Grudzi�dzu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o istotnych zobowi�zaniach Grupy zob. rozdz. „Opis działalno�ci – Istotne 
umowy”. 

Na dzie� 30 czerwca 2016 r. Grupa posiadała zobowi�zania z tytułu zawartych i uruchomionych kredytów na poziomie 
220,3 mln PLN. Dodatkowo Grupa na dzie� 30 czerwca 2016 r. posiadała zawarte trzy umowy kredytowe, które jeszcze 
nie zostały uruchomione, tj. (i) dwa kredyty na budow� Zakładu Pellet w Grudzi�dzu (odpowiednio 8.663 tys. EUR oraz 
1.654 tys. GBP) oraz (ii) lini� finansowania wielocelowego – na finansowanie fazy operacyjnej działalno�ci zakładu  
w Grudzi�dzu (kwota limitu 50 mln PLN). 

Zadłu�enie finansowe na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. 

Na dzie� 30 wrze�nia 2015 r. zobowi�zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek i leasingów wynosiły 
180,4 mln PLN, z czego 30,5 mln PLN przypadało na zobowi�zania krótkoterminowe, natomiast 149,9 mln PLN na 
zobowi�zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi�zaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek  
i leasingów na dzie� 30 czerwca 2014 r. wysoko�� zadłu�enia wzrosła o 56,6 mln PLN głównie ze wzgl�du na 
zaci�gni�cie kredytu akwizycyjnego na zakup udziałów Grange Fencing (w wysoko�ci ok. 10,7 mln GBP).  

Na dzie� 30 czerwca 2014 r. zobowi�zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek i leasingów wynosiły 
123,8 mln PLN, z czego 39,3 mln PLN przypadało na zobowi�zania krótkoterminowe, natomiast 84,5 mln PLN na 
zobowi�zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi�zaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek  
i leasingów na dzie� 30 czerwca 2013 r. wysoko�� zadłu�enia spadła o 36,7 mln PLN głównie ze wzgl�du na spłaty 
długoterminowych kredytów zgodnie z zakładanymi harmonogramami spłat. 

Na dzie� 30 czerwca 2013 r. ł�czne zobowi�zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po�yczek i leasingów 
wynosiły 160,5 mln PLN, z czego 32,4 mln PLN przypadało na zobowi�zania krótkoterminowe, natomiast 128,1 mln 
PLN na zobowi�zania długoterminowe.  

W tabeli poni�ej przedstawiono przyznane limity kredytowe w rachunku bie��cym Grupy według stanu na wskazane daty. 

 

Na dzie�  
30 wrze�nia Na dzie� 30 czerwca 

 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. PLN) 

Przyznane limity kredytowe w rachunku bie��cym ..................................................... 46.625 45.770 43.292 

Wykorzystane kredyty w rachunku bie��cym ............................................................. 16.005 - - 

Wolne limity kredytowe w rachunku bie��cym ........................................................... 30.620 45.770 43.292 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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Na dzie� 30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r. Grupa była leasingobiorc� nieruchomo�ci, 
maszyn/urz�dze� produkcyjnych oraz samochodów. Zobowi�zania z tytułu leasingu s� efektywnie zabezpieczone, gdy� 
prawa do aktywów w leasingu wracaj� do leasingodawcy w przypadku naruszenia umowy po stronie leasingobiorcy. 

W poni�szej tabeli przedstawiono zobowi�zania z tytułu leasingu finansowego Grupy na dzie� 30 wrze�nia 2015 r.,  
30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r. 

 
Na dzie�  

30 wrze�nia Na dzie� 30 czerwca 

 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. PLN) 

Zobowi�zanie z tytułu leasingu finansowego brutto (minimalne opłaty 
leasingowe):    

- do roku ...................................................................................................................... 3.037 3.743 3.968 

- od 1 do 5 lat .............................................................................................................. 1.412 5.148 9.252 

- powy�ej 5 lat............................................................................................................. - - - 

(-) przyszłe opłaty finansowe z tytułu leasingu finansowego ...................................... (104) (329) (673) 

Warto�� bie��ca zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego .................................. 4.345 8.562 12.547 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Zobowi�zania finansowe  

Tabela poni�ej przedstawia zobowi�zania finansowe Grupy na dzie� 30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz  
30 czerwca 2013 r. według daty zapadalno�ci na podstawie umownych niezdyskontowanych płatno�ci. 

Do 6 miesi�cy 
6 do 12 

miesi�cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat Powy�ej 5 lat 

Zobowi�zania 
razem bez 
dyskonta 

 (tys. PLN) 

Na dzie� 30 wrze�nia 2015       

Kredyty w rachunku kredytowym .............. 13.848 9.621 89.917 18.775 18.962 151.124 

Kredyty w rachunku bie��cym ...................   16.005   16.005 

Po�yczki ..................................................... 596 9.004 2.913 544 7.640 20.697 

Faktoring .................................................... 2     2 

Leasing finansowy ..................................... 1.650 1.387 1.412   4.449 

Pochodne instrumenty finansowe ............... 619 328 288   1.236 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowi�zania finansowe ..... 39.479 166 1.934 1 41.580 

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci 
razem ........................................................ 55.576 20.178 112.180 19.320 26.602 233.857 

       

Na dzie� 30 czerwca 2014       

Kredyty w rachunku kredytowym .............. 11.034 12.170 50.784 27.513  101.502 

Kredyty w rachunku bie��cym ................... 419     419 

Po�yczki ..................................................... 523 347 12.297 2.350  15.517 

Faktoring .................................................... 4     4 

Leasing finansowy ..................................... 1.855 1.865 5.170   8.890 

Pochodne instrumenty finansowe ............... 470     470 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowi�zania finansowe ..... 64.159 280 277 539 65.255 

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci 
razem ........................................................ 77.994 14.383 68.531 30.141 539 191.587 
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Do 6 miesi�cy 
6 do 12 

miesi�cy 1 do 3 lat 3 do 5 lat Powy�ej 5 lat 

Zobowi�zania 
razem bez 
dyskonta 

 (tys. PLN) 

       

Na dzie� 30 czerwca 2013       

Kredyty w rachunku kredytowym .............. 14.528 13.057 65.734 29.343 18.178 140.840 

Kredyty w rachunku bie��cym ................... 486     486 

Po�yczki ..................................................... 639 420 1.698 14.208  16.965 

Faktoring .................................................... 1.122     1.122 

Leasing finansowy ...................................... 1.973 1.972 7.333 1.942  13.220 

Pochodne instrumenty finansowe ............... 2.220 310 835  3.365 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowi�zania finansowe ..... 24.836     24.836 

Ekspozycja na ryzyko płynno�ci 
razem ......................................................... 45.805 15.759 75.599 45.493 18.178 200.834 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Aktywa i zobowi�zania warunkowe i pozabilansowe 

Aktywa i zobowi�zania warunkowe oraz pozabilansowe Grupy na dzie� 30 czerwca 2016 r. opisano w Nocie nr 7 do 
�ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  

Ograniczenia wykorzystania zasobów kapitałowych wynikaj�ce z przepisów prawa 

Spółka jest spółk� akcyjn� powstał� i działaj�c� zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki akcyjnej obejmuje 
kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i wynik finansowy za dany rok oraz z lat ubiegłych. W spółce 
akcyjnej zasady tworzenia i korzystania z kapitału s� okre�lone prawem, a konkretnie okre�la je Kodeks Spółek 
Handlowych. Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zapasowy tworzy si� w celu pokrycia strat. Co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osi�gnie on wysoko�� 
równ� jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysoko�ci jednej trzeciej kapitału zakładowego 
spółki, mo�e by� przeznaczony wył�cznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Decyzje  
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych podejmuje Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych nadwy�k� przy emisji akcji powy�ej ich warto�ci nominalnej przenosi 
si� na kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto dopłaty do kapitału dokonywane przez 
akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych praw s� równie� przenoszone na kapitał zapasowy, jednak nie 
mo�na ich wykorzystywa� do pokrycia �adnych odpisów nadzwyczajnych lub strat. Zgodnie z art. 344 Kodeksu Spółek 
Handlowych podczas trwania spółki nie wolno zwraca� akcjonariuszowi dokonanych wpłat na poczet akcji ani w cało�ci, 
ani w cz��ci, z wyj�tkiem przypadków okre�lonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

Poza wy�ej wymienionymi ograniczeniami nie wyst�puj� inne ograniczenia w wykorzystaniu przez Spółk� i Podmioty  
z Grupy dost�pnych zasobów kapitałowych, które miały, maj� lub mogłyby mie� bezpo�redni lub po�redni istotny wpływ 
na u�ywanie przez Grup� �rodków kapitałowych w działalno�ci operacyjnej. 

Ograniczenie wykorzystania zasobów kapitałowych wynikaj�ce z umów kredytowych i po�yczek 

Opis zobowi�za� ograniczaj�cych Grup� w wykorzystaniu cz��ci jej zasobów kapitałowych znajduje si� w rozdziale 
„Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy”. 

Płynno�� i zasoby kapitałowe 

W okresie obj�tym historycznymi danymi finansowymi oraz obecnie głównym �ródłem płynno�ci dla Grupy s�:  
(i) �rodki pieni��ne uzyskane z działalno�ci operacyjnej; (ii) kredyty i po�yczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring.  
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Sezonowo�� potrzeb kredytowych 

Potrzeby kredytowe s� zwi�zane z sezonowo�ci�, która wymaga zwi�kszonego finansowania zewn�trznego w okresie 
grudzie�-czerwiec. Na ró�nych etapach cyklu sezonowo�ci, celem utrzymania odpowiedniej płynno�ci, Grupa stosuje 
ró�ne produkty (kredyty obrotowe, faktoring). W okresie od sierpnia do wrze�nia Spółka zamyka swój cykl gotówkowy  
i w tym okresie zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe jest najni�sze. Od tego momentu wraz z budow� stoków 
magazynowych (przy coraz ni�szej sprzeda�y) coraz szybciej wzrasta zapotrzebowanie kredytowe (w strukturze 
finansowania kredyty obrotowe finansuj� w tym okresie głównie zapasy). Intensywna sprzeda� produktów architektury 
ogrodowej rozpoczyna si� w lutym, ale z uwagi na ustalone z klientami terminy zapłaty za nale�no�ci, to 
zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe ci�gle wzrasta. Maksymalne potrzeby kredytowe Spółka odnotowuje dla 
całego rocznego cyklu w miesi�cach marzec-kwiecie� (w strukturze kredyty finansuj� w tym okresie zapasy  
i nale�no�ci). Od tego momentu zapotrzebowanie sukcesywnie spada (w strukturze kredyty finansuj� głównie 
nale�no�ci), a minimalne zapotrzebowanie Spółka osi�ga we wrze�niu – zamykaj�c roczny cykl. 

Przepływy pieni��ne 

W okresie od 30 czerwca 2013 r. do Daty Prospektu głównym �ródłem płynno�ci dla Grupy s�: (i) �rodki pieni��ne 
uzyskane z działalno�ci operacyjnej, (ii) kredyty i po�yczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring. 

Główne potrzeby finansowe Grupy obejmuj� finansowanie działalno�ci operacyjnej i wydatków inwestycyjnych oraz 
terminow� spłat� zadłu�enia z tytułu kredytów w rachunku kredytowym (w tym tak�e inwestycyjnych). Celem strategii 
finansowej Spółki jest utrzymanie równowagi pomi�dzy ci�gło�ci� a elastyczno�ci� finansowania przez korzystanie z 
ró�nych �ródeł finansowania. Grupa finansuje wydatki inwestycyjne głównie z wpływów generowanych z działalno�ci 
operacyjnej z ewentualnym wykorzystywaniem dost�pnego kredytu w rachunku bie��cym oraz w przypadku znacz�cych 
wydatków inwestycyjnych – tak�e z kredytów inwestycyjnych. Dodatnie przepływy pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej wynikały przede wszystkim z zysku netto (udział zysku netto kształtował si� na poziomie od 60% do 90%). 

W tabeli poni�ej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieni��nych za okres  
9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. oraz za ka�de z trzech lat 
obrotowych zako�czonych, odpowiednio, 30 wrze�nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 2016 r. 

Za okres  
12 miesi�cy 
zako�czony 

30 czerwca 2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2014 r. 
do 30 wrze�nia 

2015 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2013 r. 

do 30 czerwca 
2014 r. 

Za okres 
od 1 lipca 2012 r.  

do 30 czerwca 
2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
operacyjnej ...................................................... 50.283 54.311 122.201 56.870 77.369 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
inwestycyjnej .................................................. (115.357) (84.741) (126.526) (22.483) (5.404) 

�rodki pieni��ne netto z działalno�ci 
finansowej ....................................................... 43.272 48.142 25.335 (38.924) (69.278) 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej 

Okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. 

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieni��ne netto 
z działalno�ci operacyjnej w wysoko�ci 50,3 mln PLN. Dodatnie przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci 
operacyjnej wynikały przede wszystkim z wypracowanego zysku netto. 

Rok obrotowy 2014/2015 

Działalno�� operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieni��ne netto w wysoko�ci 122,2 mln PLN. Dodatnie 
przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej wynikały przede wszystkim z (i) wydłu�enia roku 
obrotowego 2014/2015 o trzy miesi�ce; (ii) konsolidacji wyników finansowych Grange Fencing od 1 grudnia 2014 r. 
oraz (iii) zako�czenia roku obrotowego 2014/2015 w dniu 30 wrze�nia 2015 r., który jest okresem ni�szego 
zapotrzebowania Grupy na kapitał obrotowy. 
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Rok obrotowy 2013/2014 

Działalno�� operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieni��ne netto w wysoko�ci 56,9 mln PLN. Dodatnie 
przepływy �rodków pieni��nych netto z działalno�ci operacyjnej wynikały przede wszystkim z wypracowanego zysku netto. 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 

Okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r.  

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. działalno�� inwestycyjna spowodowała wypływy �rodków 
pieni��nych netto w wysoko�ci 115,4 mln PLN. Wypływy �rodków pieni��nych dotyczyły głównie nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych zwi�zanych z realizacj� budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudzi�dzu (zob. pkt „Wydatki 
inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 30 wrze�nia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.” poni�ej). 

Rok obrotowy 2014/2015 

Działalno�� inwestycyjna spowodowała wypływy �rodków pieni��nych netto w wysoko�ci 126,6 mln PLN. Wypływy 
�rodków pieni��nych były zwi�zane z wydatkami na (i) nabycia za kwot� 70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na 
rynku drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc� 
drewnianej architektury ogrodowej; (ii) nabycia rzeczowych aktywów przez Spółk�; oraz (iii) rozpocz�cia przez 
MrGarden budowy Zakładu Produkcji Architektury Ogrodowej w Grudzi�dzu, które to wydatki wyniosły ponad 35 mln 
PLN (zob. pkt „Wydatki inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r.” poni�ej). 

Rok obrotowy 2013/2014 

Działalno�� inwestycyjna spowodowała wypływy �rodków pieni��nych netto w wysoko�ci 22,5 mln PLN. Wypływy 
�rodków pieni��nych były zwi�zane głównie z wydatkami na nabycia rzeczowych aktywów trwałych przez Spółk�, takich 
jak budowa placu magazynowego wyrobów gotowych w Jeleniowie oraz instalacja odzysku ciepła w Zakładzie Produkcji 
Pellet (zob. pkt „Wydatki inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.” poni�ej). 

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 

Okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r.  

W okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. działalno�� finansowa wygenerowała dodatnie przepływy 
pieni��ne netto w wysoko�ci 43,3 mln PLN, które wynikały głównie z zaci�gni�cia kredytów współfinansuj�cych 
budow� zakładu w Grudzi�dzu. 

Rok obrotowy 2014/2015 

Działalno�� spowodowała wpływy �rodków pieni��nych netto na kwot� 25,3 mln PLN. Wpływy �rodków pieni��nych 
były głównie zwi�zane z zaci�gni�ciem kredytu akwizycyjnego na zakup Grange Fencing. 

Rok obrotowy 2013/2014 

Działalno�� spowodowała wypływy �rodków pieni��nych netto na kwot� 38,9 mln PLN. Wypływy �rodków pieni��nych 
były zwi�zane ze spłat� kredytów i po�yczek (31,6 mln PLN) oraz wypłat� dywidendy (12,0) mln PLN. 

Wydatki inwestycyjne 

W latach obrotowych zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r., oraz w okresie dziewi�ciu 
miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2016 r. ł�czne wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 340,6 mln PLN i dotyczyły 
głównie: (i) inwestycji kapitałowych, w tym zakupu udziałów Grange Fencing; (ii) budowy zakładu produkcyjnego  
w Grudzi�dzu; (iii) przeprowadzanych cyklicznie modernizacji zakładów produkcyjnych w Jeleniowie, Zielonej Górze 
oraz Lubi�cinie; oraz (iv) inne. 

Wydatki inwestycyjne były ponoszone na terytorium Polski (w kwocie ok. 263,7 mln PLN) oraz w innych krajach  
(w kwocie ok. 76,9 mln PLN). Grupa sfinansowała powy�sze wydatki inwestycyjne przede wszystkim ze �rodków 
własnych oraz z wykorzystaniem finansowania zewn�trznego w formie kredytów bankowych, po�yczek lub leasingów. 
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Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa�dziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 

W okresie od 1 pa�dziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 119,8 mln PLN 
i dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych zwi�zanych z realizacj� budowy zakładu architektury 
ogrodowej w Grudzi�dzu. 

Powy�sze wydatki inwestycyjne były finansowane ze �rodków własnych pochodz�cych z bie��cej działalno�ci 
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 35,6 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewn�trznego w formie kredytów 
bankowych i leasingów (w kwocie ok. 84,2 mln PLN). 

Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. 

W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 129,9 mln PLN  
i dotyczyły głównie (i) nabycia za kwot� 70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na rynku drewnianej architektury 
ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc� drewnianej architektury 
ogrodowej; (ii) nabycia za kwot� ok. 20 mln PLN rzeczowych aktywów, takich jak zakup turbiny w celu rozpocz�cia 
produkcji i sprzeda�y energii elektrycznej oraz rozbudowa placu magazynowego do składowania kory w zwi�zku  
z modernizacj� zakładu produkcyjnego w Jeleniowie; oraz (iii) rozpocz�cia przez MrGarden budowy Zakładu Produkcji 
Architektury Ogrodowej w Grudzi�dzu, które to wydatki wyniosły ponad 35 mln PLN. W dniu 30 wrze�nia 2015 r. 
udziały MrGarden zostały wniesione do Spółki aportem. 

Powy�sze wydatki inwestycyjne były finansowane ze �rodków własnych pochodz�cych z bie��cej działalno�ci 
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 40,7 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewn�trznego w formie kredytów 
bankowych i po�yczek (w kwocie ok. 89,2 mln PLN). 

Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 22,9 mln PLN i dotyczyły 
głównie inwestycji realizowanych przez Spółk�, takich jak budowa placu magazynowego wyrobów gotowych  
w Jeleniowie oraz zakup instalacji odzysku ciepła w Zakładzie Produkcji Pellet. 

Powy�sze wydatki inwestycyjne finansowane były wył�cznie ze �rodków własnych pochodz�cych z bie��cej działalno�ci 
operacyjnej Grupy. 

Bie��ce i planowane inwestycje 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat inwestycji bie��cych i planowanych, które s� istotne ze wzgl�du na charakter 
działalno�ci prowadzonej przez Grup�. 

Planowane wydatki inwestycyjne Grupy w II półroczu roku obrotowego 2015/2016 s� szacowane ł�cznie na około 138,3 
mln PLN i b�d� si� koncentrowały głównie na nabyciu rzeczowych aktywów trwałych, jak równie� na kontynuacji 
procesu inwestycyjnego zwi�zanego z budow� zakładu w Grudzi�dzu, przez co Spółka b�dzie ponosiła kolejne znacz�ce 
wydatki. Na dzie� 31 lipca 2016 r. Grupa w wyniku budowy zakładu w Grudzi�dzu poniosła nakłady w wysoko�ci 169,2 
mln PLN. Po zako�czeniu etapu inwestycji zakład architektury ogrodowej w Grudzi�dzu b�dzie realizował produkcj� 
z drewna sosnowego i �wierkowego w postaci płotów, pergoli, wyposa�enia drewnianego ogrodów, winnic i parków. 
Dzi�ki lokalizacji zakładu w Grudzi�dzu Grupa uzyska szerszy dost�p do surowca. W kolejnych latach zakład  
w Grudzi�dzu b�dzie stopniowo rozbudowywany a� do osi�gni�cia docelowej zdolno�ci produkcyjnej na poziomie  
ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020, co 
docelowo zwi�kszy ł�czn� zdolno�� produkcyjn� Grupy do poziomu ok. 400 tys. m3 wytwarzanych produktów 
drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020. Nale�y wskaza�, i� zdolno�� produkcyjna 
zakładu w Grudzi�dzu jak i innych zakładów Grupy zale�y od produkowanego w nich asortymentu. Warto�� 
poniesionych oraz planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych zwi�zanych z budow� zakładu drewnianej 
architektury ogrodowej w Grudzi�dzu do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniesie ok. 260 mln PLN. Do ko�ca roku obrotowego 
2016/2017 Spółka planuje ponie�� nakłady inwestycyjne w wysoko�ci ok. 250 mln PLN. 

Na dzie� 31 lipca 2016 r. Grupa posiada wi���ce zobowi�zania w kwocie ok. 89 mln PLN, które dotycz�  
w szczególno�ci budowy i wyposa�enia zakładu architektury ogrodowej w Grudzi�dzu. 

Inwestycje bie��ce i planowane s� realizowane głównie na terytorium Polski, z wykorzystaniem �rodków własnych 
Grupy oraz finansowania zewn�trznego w formie kredytów bankowych lub leasingów. 
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Istotne zasady rachunkowo�ci i oszacowania 

Warto�ci niematerialne 

Do warto�ci niematerialnych zaliczane s� aktywa spełniaj�ce nast�puj�ce kryteria: 

� mo�na je wył�czy� lub wydzieli� z jednostki gospodarczej i sprzeda�, przekaza�, licencjonowa� lub odda� do 
odpłatnego u�ytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak te� ł�cznie z powi�zanymi z nimi 
umowami, składnikami aktywów lub zobowi�za� lub 

� wynikaj� z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez wzgl�du na to, czy s� zbywalne lub mo�liwe 
do wyodr�bnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowi�za�. 

Warto�ci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji s� ujmowane w bilansie według ceny nabycia. 

Warto�ci niematerialne nabyte w ramach transakcji przej�cia jednostki gospodarczej s� ujmowane w bilansie według 
warto�ci godziwej na dzie� przej�cia.  

Okres u�ytkowania warto�ci niematerialnych w zale�no�ci od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za ograniczony lub 
nieokre�lony.  

Z wyj�tkiem prac rozwojowych, warto�ci niematerialne wytworzone przez jednostk� we własnym zakresie nie s� 
ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie s� ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały 
poniesione. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe pocz�tkowo ujmowane s� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cen� nabycia 
zwi�kszaj� wszystkie koszty zwi�zane bezpo�rednio z zakupem i przystosowaniem składnika maj�tku do stanu zdatnego 
do u�ytkowania. Koszty poniesione po dacie oddania �rodka trwałego do u�ywania, takie jak koszty konserwacji  
i napraw, ujmowane s� w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Po pocz�tkowym uj�ciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane s� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci.  

Pó�niejsze nakłady przekraczaj�ce 3.500,00 PLN, odnosz�ce si� do pozycji rzeczowych aktywów trwałych, które ju� 
zostały uj�te jako składnik aktywów, dodaje si� do warto�ci bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest 
prawdopodobne, �e Grupa uzyska przyszłe korzy�ci ekonomiczne, które przewy�sz� korzy�ci mo�liwe do osi�gni�cia  
w ramach pierwotnie oszacowanych korzy�ci uzyskiwanych z ju� posiadanego składnika aktywów.  

Koszty poniesione po wprowadzeniu �rodka trwałego do u�ywania, takie jak koszty napraw, przegl�dów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływaj� na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Odpisy amortyzacyjne (lub umorzeniowe) odzwierciedlaj� utrat� warto�ci �rodków trwałych – na skutek u�ywania lub 
upływu czasu – zmniejszaj�c ich warto�� bilansow�. Dokonuje si� ich drog� systematycznego rozło�enia warto�ci 
pocz�tkowej �rodka trwałego na ustalony okres u�ytkowania. Rozpocz�cie amortyzacji nast�puje w miesi�cu nast�pnym 
po miesi�cu, w którym przyj�to �rodek trwały do u�ywania, a jej zako�czenie – nie pó�niej ni� z chwil� zrównania 
warto�ci odpisów amortyzacyjnych z warto�ci� pocz�tkow� �rodka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, 
sprzeda�y lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzgl�dnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny 
sprzeda�y netto pozostało�ci �rodka trwałego. 

Kluczowym czynnikiem, który powinien by� uwzgl�dniony przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej, jest okres ekonomicznej u�yteczno�ci �rodka trwałego. Odpisy amortyzacyjne od �rodków trwałych 
dokonywane s� przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadaj�cy szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
u�yteczno�ci. 
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Grupa stosuje nast�puj�ce okresy umarzania rzeczowych aktywów trwałych: 

Tytuł Stopa amortyzacji rocznej (%) 

Grunty i prawo wieczystego u�ytkowania ........................................................................................................ - 

Budynki i lokale ............................................................................................................................................... 1,25–4,0 

Urz�dzenia techniczne i maszyny .................................................................................................................... 2,5–25,0 

�rodki transportu .............................................................................................................................................. 10,0–28,0 

Pozostałe �rodki trwałe .................................................................................................................................... 6,67–14,3 

�ródło: Spółka. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo�e zosta� usuni�ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy 
nie s� spodziewane �adne ekonomiczne korzy�ci wynikaj�ce z dalszego u�ytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub 
straty wynikłe ze sprzeda�y/likwidacji lub zaprzestania u�ytkowania �rodków trwałych s� okre�lane jako ró�nica pomi�dzy 
przychodami ze sprzeda�y a warto�ci� netto tych �rodków trwałych i s� ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Inwestycje rozpocz�te dotycz� �rodków trwałych b�d�cych w toku budowy lub monta�u i s� wykazywane według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia. �rodki trwałe w budowie nie podlegaj� amortyzacji do czasu zako�czenia budowy  
i przekazania �rodka trwałego do u�ywania. 

Leasing 

Grupa jako leasingobiorca  

Umowy leasingu finansowego, na mocy których nast�puje przeniesienie na Grup� zasadniczo całego ryzyka i po�ytków 
wynikaj�cych z posiadania przedmiotu leasingu, s� ujmowane w bilansie na dzie� rozpocz�cia leasingu według ni�szej  
z nast�puj�cych dwóch warto�ci: warto�ci godziwej �rodka trwałego stanowi�cego przedmiot leasingu lub warto�ci 
bie��cej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela si� pomi�dzy koszty finansowe  
i zmniejszenie salda zobowi�zania z tytułu leasingu w sposób umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku 
do niespłaconego salda zobowi�zania. Warunkowe opłaty leasingowe s� ujmowane w kosztach okresu, w którym je 
poniesiono. 

�rodki trwałe u�ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s� amortyzowane według takich samych zasad jak 
stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak wystarczaj�cej pewno�ci, �e Grupa uzyska tytuł 
własno�ci przed ko�cem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres u�ytkowania �rodka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po�ytki wynikaj�ce 
z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s� do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego ujmowane s� jako koszty w rachunku zysków i strat metod� liniow� przez okres trwania leasingu. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne 

Nieruchomo�ci inwestycyjne pocz�tkowo wycenia si� według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzgl�dnieniem 
kosztów przeprowadzenia transakcji. Po pocz�tkowym uj�ciu warto�� nieruchomo�ci inwestycyjnych pomniejszana jest 
o umorzenie i odpisy z tytułu utraty warto�ci. 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto s� klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y, je�eli ich warto�� bilansowa 
zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzeda�y ni� w wyniku ich dalszego u�ytkowania. Warunek 
ten uznaje si� za spełniony wył�cznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do 
zbycia) jest dost�pny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda�y, a wyst�pienie transakcji sprzeda�y jest 
bardzo prawdopodobne w ci�gu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda�y, a tak�e grupy aktywów netto przeznaczonych do 
sprzeda�y wyceniane s� po ni�szej z dwóch warto�ci: warto�ci bilansowej lub warto�ci godziwej pomniejszonej o koszty 
zbycia. 
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Zapasy 

Zapasy s� wyceniane według ni�szej z dwóch warto�ci: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i warto�ci netto mo�liwej do 
uzyskania. Na cen� nabycia lub koszt wytworzenia składaj� si� koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty 
poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Cen� nabycia lub koszt wytworzenia ustala si� w odniesieniu do bie��cego, jak i poprzedniego roku wg nast�puj�cych 
zasad: 

� materiały i towary: wg metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

� produkty gotowe i produkty w toku: wg kosztów bezpo�rednich materiałów i robocizny powi�kszonych o narzut 
po�rednich kosztów produkcji ustalony przy zało�eniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,  
z wył�czeniem kosztów finansowania zewn�trznego. 

Aktualizacji warto�ci zapasów dokonuje si� równie� w zwi�zku z utrat� ich warto�ci. Odpisy aktualizuj�ce warto�� 
rzeczowych składników aktywów obrotowych zwi�zane z utrat� ich warto�ci obci��aj� pozostałe koszty operacyjne. 

Odpisy s� tworzone na zapasy, których okres pozostawania na stanie magazynu wynosi: 

Okres pozostawania zapasu na magazynie Stopa odpisu aktualizuj�cego 

od 1 roku do 2 lat............................................................................................................................................. 25% 

od 2 do3 lat ...................................................................................................................................................... 50% 

od 3 do 4 lat ..................................................................................................................................................... 75% 

ponad 4 lata ..................................................................................................................................................... 100% 

zapasy niepełnowarto�ciowe ........................................................................................................................... 100% 

�ródło: Spółka. 

W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizuj�cego warto�� rzeczowych składników obrotowych jest ona 
odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

Warto�� netto mo�liwa do uzyskania jest to ró�nica pomi�dzy szacowan� cen� sprzeda�y dokonywanej w toku zwykłej 
działalno�ci gospodarczej a szacowanymi kosztami wyko�czenia i kosztami niezb�dnymi do doprowadzenia sprzeda�y 
do skutku. 

Koszty finansowania zewn�trznego rzeczowych składników maj�tku obrotowego 

Koszty finansowania zewn�trznego rzeczowych składników maj�tku obrotowego ujmowane s� jako koszty w okresie,  
w którym je poniesiono zgodnie z podej�ciem wzorcowym okre�lonym w MSR 23. 

Dotacje pa�stwowe 

Dotacje rz�dowe, ł�cznie z niepieni��nymi dotacjami wykazywanymi w warto�ci godziwej, ujmowane s� wył�cznie 
wówczas, gdy istnieje wystarczaj�ca pewno��, �e Grupa spełni warunki zwi�zane z dan� dotacj� oraz �e dana dotacja 
zostanie faktycznie otrzymana. 

W przypadku, gdy dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób 
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowa�. Natomiast w przypadku, gdy dotacja 
dotyczy okre�lonego składnika aktywów, wówczas jej warto�� godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych 
okresów, a nast�pnie jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni okresów 
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 

Grupa korzysta z dotacji rz�dowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjno�ci 
Przedsi�biorstw działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjno�ci produktowej i technologicznej przedsi�biorstw. 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług ujmowane s� i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl�dnieniem 
odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci. Odpisy na nale�no�ci w�tpliwe szacowane s� w momencie, gdy �ci�gni�cie 
pełnej kwoty nale�no�ci przestało by� prawdopodobne.  

Odpisy aktualizuj�ce warto�� bilansow� nale�no�ci w Grupie tworzy si� na nast�puj�ce pozycje: 
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� nale�no�ci od dłu�ników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadło�ci, do wysoko�ci nale�no�ci 
nieobj�tej gwarancj� lub innym zabezpieczeniem nale�no�ci zgłoszonej likwidatorowi lub s�dziemu 
komisarzowi w post�powaniu upadło�ciowym, 

� nale�no�ci od dłu�ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło�ci, je�eli maj�tek dłu�nika nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów post�powania upadło�ciowego – w pełnej wysoko�ci nale�no�ci, 

� nale�no�ci kwestionowanych przez dłu�ników (nale�no�ci sporne) oraz z których zapłat� dłu�nik zalega,  
a według oceny jego sytuacji maj�tkowej i finansowej spłata nale�no�ci w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna – do wysoko�ci roszczenia nieznajduj�cego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu, 

� nale�no�ci stanowi�cych równowarto�� kwot podwy�szaj�cych nale�no�ci, w stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizuj�cego – w wysoko�ci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 

� nale�no�ci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie�stwa 
nie�ci�galno�ci, w tym w szczególno�ci odpisy aktualizuj�ce tworzy si� na nale�no�ci przeterminowane 
powy�ej 1 roku w wysoko�ci 100% ich warto�ci oraz na nale�no�ci przeterminowane powy�ej pół roku  
w wysoko�ci 50%. Szczegółowej weryfikacji podlegaj� nale�no�ci przeterminowane powy�ej 0,5 roku. 

Odpisów aktualizuj�cych dokonuje si� w ka�dym przypadku, z wyj�tkiem sytuacji, w których istnieje pewno�� 
otrzymania zapłaty, np. w przypadku, je�eli nale�no�� została w sposób wiarygodny zabezpieczona np. w formie 
hipoteki, gwarancji bankowej, ubezpieczenia nale�no�ci, zastawu. 

Odst�puje si� od naliczania odsetek od nale�no�ci z tytułu dostaw i usług. W pozostałych przypadkach nalicza si� odsetki 
ustawowe lub wynikaj�ce z zawartej umowy, je�eli Zarz�d uzna to za zasadne. 

Instrumenty finansowe 

Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje ka�d� umow�, która skutkuje jednocze�nie powstaniem składnika 
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowi�zania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, 
pod warunkiem, �e z kontraktu zawartego mi�dzy dwiema lub wi�cej stronami jednoznacznie wynikaj� skutki 
gospodarcze. 

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 

� składniki aktywów finansowych lub zobowi�za� finansowych wyceniane według warto�ci godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowi�zania nabyte lub zaci�gni�te głównie w celu sprzeda�y lub odkupienia 
w bliskim terminie lub s� cz��ci� portfela okre�lonych instrumentów finansowych, którymi zarz�dza si� ł�cznie,  
i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków; 

� inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno�ci – aktywa finansowe nieb�d�ce instrumentami pochodnymi,  
z ustalonymi lub mo�liwymi do okre�lenia płatno�ciami oraz o ustalonym terminie wymagalno�ci, wzgl�dem 
których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzyma� w posiadaniu do upływu terminu wymagalno�ci; 

� po�yczki i nale�no�ci – aktywa finansowe nieb�d�ce instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub mo�liwymi 
do okre�lenia płatno�ciami, które nie s� kwotowane na aktywnym rynku; 

� aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y – aktywa finansowe nieb�d�ce instrumentami pochodnymi, które 
zostały wyznaczone jako dost�pne do sprzeda�y lub nieb�d�ce (i) po�yczkami i nale�no�ciami, (ii) inwestycjami 
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalno�ci, ani (iii) aktywami finansowymi wycenianymi w warto�ci 
godziwej przez wynik finansowy; 

� pozostałe zobowi�zania finansowe. 

Uj�cie i wył�czenie składnika aktywów finansowych oraz zobowi�zania finansowego 

Składnik aktywów finansowych lub zobowi�zanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje si� stron� 
umowy tego instrumentu. 

Standaryzowane transakcje kupna i sprzeda�y aktywów i zobowi�za� finansowych ujmuje si� na dzie� ich rozliczenia. 

Składnik aktywów finansowych wył�cza si� z bilansu w przypadku, gdy wynikaj�ce z zawartej umowy prawa do 
korzy�ci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj�ce zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa si� ich zrzekła. 

Grupa wył�cza z bilansu zobowi�zanie finansowe wtedy, gdy zobowi�zanie wygasło, to znaczy, kiedy obowi�zek 
okre�lony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 
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Wycena instrumentów finansowych na dzie� powstania 

Na dzie� nabycia aktywa i zobowi�zania finansowe Grupa Kapitałowa wycenia w warto�ci godziwej, czyli najcz��ciej 
według warto�ci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowi�zania. Koszty transakcji Grupa wł�cza do warto�ci pocz�tkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowi�za� 
finansowych, poza kategori� aktywów i zobowi�za� wycenianych w warto�ci godziwej poprzez rachunek zysków i strat. 

Wycena instrumentów finansowych na dzie� bilansowy 

Grupa wycenia: 

� według zamortyzowanego kosztu, z uwzgl�dnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalno�ci, po�yczki i nale�no�ci oraz pozostałe zobowi�zania finansowe. Wycena mo�e 
odbywa� si� tak�e w warto�ci wymagaj�cej zapłaty, je�li efekty dyskonta nie s� znacz�ce, 

� według warto�ci godziwej: aktywa i zobowi�zania finansowe z kategorii wycenianych w warto�ci godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y. 

Skutki wyceny aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y ujmuje si� w kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów 
i zobowi�za� finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje si� w rachunku zysków i strat. 

Polityka zabezpiecze� 

Grupa prowadzi polityk� zabezpiecze� przed ryzykiem zmian kursów walut oraz ryzykiem zmian stóp procentowych, 
stosuj�c instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce przepływy pieni��ne. Instrumenty te wykazywane s� w warto�ci godziwej z 
uwzgl�dnieniem zmian tej warto�ci i prezentowane w rachunku zysków i strat w działalno�ci finansowej ze wzgl�du na 
niewspółmiern� do efektów pracochłonno�� zwi�zan� z prowadzeniem klasycznej rachunkowo�ci zabezpiecze�. 

Instrumenty pochodne zabezpieczaj�ce warto�� godziw� aktywów i zobowi�za� wykazywane s� w warto�ci godziwej. 
Skutki zmiany warto�ci godziwej tych instrumentów s� ujmowane w rachunku zysków i strat. 

Kredyty bankowe i po�yczki 

W momencie pocz�tkowego uj�cia wszystkie kredyty bankowe i po�yczki s� ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadaj�cej warto�ci godziwej otrzymanych �rodków pieni��nych.  

Po pocz�tkowym uj�ciu oprocentowane kredyty i po�yczki s� nast�pnie wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 

Po pocz�tkowym uj�ciu wszystkie zobowi�zania, z wyj�tkiem zobowi�za� wycenianych wg warto�ci godziwej na 
podstawie rachunku zysków i strat, wycenia si�, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosuj�c metod� 
efektywnej stopy procentowej. Jednak�e w przypadku zobowi�za� o terminie wymagalno�ci nie dłu�szym ni� 12 
miesi�cy od dnia bilansowego, analizowane s� przesłanki maj�ce wpływ na warto�� wyceny takich zobowi�za�  
w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieni��ne i inne). Na 
podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowi�zania wycenia si� w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy 
ró�nica pomi�dzy warto�ci� w skorygowanej cenie nabycia i warto�ci� w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera 
istotnego wpływu na cechy jako�ciowe sprawozdania finansowego.  

Rezerwy 

Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Grupie ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikaj�cy ze zdarze� przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno�� 
wypływu korzy�ci ekonomicznych oraz mo�na dokona� wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi�zania. Je�eli Grupa 
spodziewa si�, �e koszty obj�te rezerw� zostan� zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten 
jest ujmowany jako odr�bny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczaj�ca pewno��, �e zwrot ten 
rzeczywi�cie nast�pi. Koszty dotycz�ce danej rezerwy s� wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie 
zwroty. W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, wielko�� rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych do warto�ci bie��cej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ewentualnego ryzyka 
zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. Je�eli zastosowana została metoda polegaj�ca na dyskontowaniu, zwi�kszenie 
rezerwy w zwi�zku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewn�trznego. 
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Koszt utworzenia rezerw ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Rozwi�zanie rezerwy na skutek 
ust�pienia ryzyka uzasadniaj�cego jej utworzenie jest ujmowane w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wyliczane s� na dzie� bilansowy na podstawie faktycznej ilo�ci dni 
niewykorzystanych urlopów w bie��cym okresie oraz powi�kszonej o ilo�� dni niewykorzystanych urlopów z okresów 
poprzednich. Otrzymana w ten sposób ilo�� dni mno�ona jest przez �redni� stawk� dzienn� ka�dego pracownika 
wyliczon� w oparciu o �rednie wynagrodzenie przyj�te do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu. 

Kwot� rezerw na odprawy emerytalne ustala si� za pomoc� metod prognozowanych uprawnie� jednostkowych. 
Rozwi�zanie rezerw na odprawy emerytalne zwi�ksza pozostałe przychody operacyjne. 

Przychody ze sprzeda�y 

Przychody ze sprzeda�y ujmowane s� w warto�ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale�nych i reprezentuj� nale�no�ci 
za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno�ci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, 
podatek od towarów i usług oraz prowizje zwi�zane ze sprzeda��. Przychody s� ujmowane w takiej wysoko�ci, w jakiej 
jest prawdopodobne, �e Grupa uzyska korzy�ci ekonomiczne zwi�zane z dan� transakcj� oraz gdy kwot� przychodów 
mo�na wyceni� w wiarygodny sposób.  

Sprzeda� towarów i produktów  

Sprzeda� towarów i produktów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i produktów i przekazania nabywcy 
znacz�cych ryzyka i korzy�ci wynikaj�cych z prawa własno�ci towarów oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni�  
w wiarygodny sposób.  

Transakcje w walutach obcych 

Transakcje wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowi�zuj�cego w dniu zawarcia transakcji lub kursu okre�lonego w towarzysz�cym danej transakcji kontrakcie 
terminowym typu „forward”. 

Na dzie� bilansowy pozycje pieni��ne wyra�one w walucie obcej wyceniane s� według kursu �redniego Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) z dnia bilansowego. 

Niepieni��ne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego wyra�onego w walucie obcej s� wykazywane 
po kursie historycznym z dnia transakcji. Niepieni��ne pozycje bilansowe ewidencjonowane według warto�ci godziwej 
wyra�onej w walucie obcej wyceniane s� według kursu wymiany z dnia ustalenia warto�ci godziwej. Powstałe  
z przeliczenia ró�nice kursowe ujmowane s� odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub,  
w przypadkach okre�lonych zasadami (polityk�) rachunkowo�ci, kapitalizowane w warto�ci aktywów, z wyj�tkiem 
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieni��nych, w przypadku, których zmiany 
warto�ci godziwej odnosi si� bezpo�rednio na kapitał. 

Dla potrzeb wyceny bilansowej przyj�to nast�puj�ce kursy: 

 

Na dzie�  
30 wrze�nia  

Na dzie�  
30 czerwca  

 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (kurs �redni NBP) 

EUR ............................................................................................................................. 4,2386 4,1609 4,3292 

GBP ............................................................................................................................. 5,7305 5,1885 5,0604 

�ródło: NBP. 

Podatki 

Na obowi�zkowe obci��enia wyniku składaj� si�: podatek bie��cy oraz podatek odroczony. Bie��ce obci��enie podatkowe 
jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Dla celów 
podatkowych stosowane s� zasady rozliczania ró�nic kursowych wg przepisów rachunkowych. Zysk (strata) podatkowy 
ró�ni si� od ksi�gowego zysku (straty) netto w zwi�zku z wył�czeniem przychodów podlegaj�cych opodatkowaniu  
i kosztów stanowi�cych koszty uzyskania przychodów w latach nast�pnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy 
nie b�d� podlegały opodatkowaniu. Obci��enia podatkowe s� wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi�zuj�ce  
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w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metod� bilansow� jako podatek podlegaj�cy zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszło�ci w zwi�zku z ró�nicami pomi�dzy warto�ciami bilansowymi aktywów i pasywów  
a odpowiadaj�cymi im warto�ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na 
podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych podlegaj�cych opodatkowaniu, natomiast 
składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e b�dzie 
mo�na pomniejszy� przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró�nice przej�ciowe.  

Przez cz��� okresu obj�tego sprawozdaniem Spółka nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych, wi�c nie tworzyła aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Od 1 wrze�nia 2015 r. 
ponownie została obj�ta opodatkowaniem i na dzie� bilansowy ponowie przeprowadza kalkulacj� odroczonego podatku 
dochodowego i ujawnia go w sprawozdaniu finansowym. 

Sprawozdawczo�� dotycz�ca segmentów działalno�ci  

Grupa uznaje, �e podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja geograficzna, która jest decyduj�ca dla 
okre�lenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osi�ganych przez Grup�. Przyjmuje si�, �e Grupa prowadzi działalno�� w ramach 
kilku segmentów geograficznych – według lokalizacji klienta. Przyj�to podział segmentów geograficznych na przychody 
osi�gni�te od klientów zlokalizowanych na terytorium Francji, Niemiec, innych krajów zlokalizowanych za granic� oraz 
na terytorium Polski. 

Zgodnie z Mi�dzynarodowym Standardem Rachunkowo�ci („MSR”) 14.9 segment bran�owy jest daj�cym si� 
wyodr�bni� fragmentem przedsi�biorstwa dedykowanym do wytworzenia specyficznych produktów lub dostarczenia 
specyficznych usług oraz którego profil ryzyka i osi�gane zwroty s� znacz�co ró�ne od pozostałych segmentów.  

Grupa dokonała analizy maj�cej na celu identyfikacj� potencjalnych segmentów bran�owych wg kryteriów 
zdefiniowanych w MSR 14.9. 

Poniewa� Grupa działa w jednej bran�y, na jednym specyficznym rynku, działalno�� Spółki jest jednorodna pod 
wzgl�dem rodzaju wytwarzanych produktów oraz sposobu procesu produkcyjnego, ale w ostatnim okresie wyra�nie 
wida� wyodr�bnienie trzech głównych segmentów bran�owych – architektura ogrodowa, pellety (granulat opałowy) oraz 
produkty uboczne (wióry, zrzyny, zr�bki, trociny, kora). W zwi�zku z powy�szym Grupa wyodr�bniła takie wła�nie 
segmenty bran�owe. 

Informacje ilo�ciowe i jako�ciowe na temat ryzyka finansowego 

W ramach prowadzonej działalno�ci Grupa jest nara�ona na ryzyko kredytowe, ryzyko płynno�ci i ryzyko rynkowe,  
w szczególno�ci ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne ryzyka cenowe. 

Ryzyko walutowe 

Zdecydowana wi�kszo�� przychodów ze sprzeda�y jest realizowana w EUR i z tego powodu Grupa jest nara�ona na 
ryzyko walutowe. W pierwszym rz�dzie Grupa stosuje strategi� naturalnego zmniejszenia ekspozycji walutowej przez 
kompensowanie wpływów walutowych z zapłatami w walucie. W tym celu kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne 
s� zaci�gane w EUR. Dodatkowo Spółka zawiera w tej walucie równie� umowy leasingowe. 

Grupa wykorzystuje terminowe transakcje walutowe w celu zabezpieczenia pozostałej cz��ci ekspozycji walutowej. 

Ryzyko płynno�ci 

Zmiany w otoczeniu gospodarczym zdecydowanie zwi�kszyły ryzyko utraty płynno�ci. Grupa stara si� minimalizowa� to 
ryzyko poprzez stosowanie ujednoliconych warunków współpracy z wieloma bankami udzielaj�cymi finansowania 
obrotowego oraz dostosowywania limitów kredytowych do przewidywanych potrzeb Grupy. 

Ryzyko stopy procentowej 

W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Grupa zawarła transakcje IRS ograniczaj�ce ryzyko wzrostu stóp dla 
kredytów inwestycyjnych udzielonych przez PKO BP. 

Ryzyko kredytowe 

Grupa zawarła umowy ubezpieczenia swoich nale�no�ci w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. Jednocze�nie korzysta 
z informacji wywiadowni gospodarczych w celu sprawdzenia wiarygodno�ci kredytowej swoich kontrahentów. 
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OPIS DZIAŁALNO�CI GRUPY 

Wst�p 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz�d ocenia, �e 
Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod wzgl�dem wolumenu produkcji w m3 pionowo zintegrowanym 
producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez Grup� wyroby drewnianej 
architektury ogrodowej przeznaczone s� do grodzenia, wyposa�ania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów i innych 
przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalno�� gospodarcz�, sprzedaj�c swoje wyroby w Polsce oraz 
za granic�. Produkty Grupy s� dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% 
sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzeda�y Grupy w roku obrotowym 2014/2015). 

Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i �wierkowego, a w skład głównych produktów Grupy wchodz� m.in.: 
płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, kraw�dziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole, 
kwietniki, altany, domki narz�dziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada  
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajduj� si� w bie��cej produkcji. 

Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co cało�� procesu produkcyjnego oraz dostaw do kontrahentów jest 
kontrolowana i realizowana przez Grup�, pocz�wszy od zakupu drewna, ko�cz�c na pakowaniu i organizowaniu 
transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna si� od 
manipulacji surowca (tzn. ci�cia drewna na odpowiednie długo�ci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt 
uboczny – kora), sortowania surowca według okre�lonych długo�ci i �rednic, a nast�pnie przetarcia (czyli rozkroju kłód), 
w wyniku którego powstaj� półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny. 
Nast�pnie półfabrykaty poddawane s� procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla wybranego asortymentu),  
a ko�cowymi etapami produkcji s� monta� pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego 
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa tak�e najcz��ciej organizuje i kontroluje proces 
transportu do poszczególnych punktów sprzeda�y nale��cych do jej klientów. 

W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zr�bki, trociny, wióry, zrzyny), który jest wykorzystywany 
przez Grup� do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo te� jest bezpo�rednio sprzedawany producentom płyt 
drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, zaliczany do najbardziej efektywnych �ródeł energii, uzupełnia ofert� 
produktow� Grupy i jest sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a tak�e niedawno 
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwi�kszym producentem pelletu w Polsce 
(wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet 
wył�cznie w oparciu o własny czysty surowiec w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem 
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniaj�cym bardzo wysok� jako�� surowca, a przez to 
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwi�kszych tego typu obiektów zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. Odbiorcami pelletu s� w wi�kszo�ci klienci z Europy Zachodniej. Moce produkcyjne Zakładu Produkcji 
Pellet utrzymywane s� na poziomie 110–120 tys. ton rocznie, a nowoczesne linie produkcyjne gwarantuj� produkt  
o stałej i równocze�nie wysokiej jako�ci. 

Grupa prowadzi produkcj� w czterech głównych nowoczesnych, w du�ej cz��ci zautomatyzowanych zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji Pellet), po jednym w Lubi�cinie 
i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie, a tak�e w zakładzie w Wielkiej Brytanii  
(w Telford). Na Dat� Prospektu Grupa, poprzez Spółk� Zale�n� – MrGarden, realizuje równie� budow� kolejnego zakładu 
produkcyjnego w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne poło�enie geograficzne zakładów produkcyjnych 
(Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudzi�dz – niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a tak�e na 
terenie SSE) stanowi znacz�c� przewag� operacyjn� w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów. 
Zakład w Grudzi�dzu b�dzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do sprzeda�y na ró�ne 
rynki. Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu b�dzie najnowocze�niejszym i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonuj�cym 
w ramach Grupy. B�dzie umo�liwiał równie� produkcj� wyrobów o wysokiej jako�ci (m.in. wyroby suszone), a tak�e 
zostanie wyposa�ony w maszyny, które b�d� mogły produkowa� wyroby charakterystyczne dla rynku brytyjskiego, tj. lap 
panels rodzaj płotu ogrodowego wykorzystywanego do grodzenia posesji o wymiarach i wygl�dzie specyficznym dla rynku 
brytyjskiego (obecnie montowane przez Grup� z komponentów dostarczanych przez innych producentów, a docelowo 
Grupa ma realizowa� pełny proces produkcji, pocz�wszy od surowca).  

Grupa na ka�dym etapie produkcji stara si� redukowa� do minimum negatywny wpływ swojej działalno�ci na �rodowisko 
naturalne. Wykorzystuje wył�cznie drewno posiadaj�ce certyfikat FSC – co oznacza, �e surowiec pochodzi z zasobów 
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le�nych zarz�dzanych zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki Le�nej”. W zakładach produkcyjnych w Polsce Grupa 
korzysta równie� z zamkni�tego obiegu �rodków chemicznych słu��cych impregnacji i malowaniu wyrobów gotowych. 

Za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda�y wyniosły 
456,2 mln PLN. Za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r. przychody Grupy ze sprzeda�y wzrosły  
o 6% w porównaniu z okresem dziewi�ciu miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. z 430,3 mln PLN do 456,2 mln 
PLN. Za okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda�y wyniosły 
554,0 mln PLN. Sprzeda� Grupy za ostatnie trzy lata wykazywała trend wzrostowy. W okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. przychody Grupy ze sprzeda�y wzrosły o 32,5% w porównaniu z okresem 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2014 r., natomiast w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2014 r. o 10,6% 
w porównaniu z okresem 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2013 r.15 Szczegółowe omówienie wska�ników 
finansowych zamieszczone zostało w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej – Alternatywne Pomiary 
Wyników – analiza wska�nikowa”. 

Historia 

Historia Grupy si�ga 1985 r., kiedy to Stanisław Bie�kowski, obecny Prezes Zarz�du, zało�ył przedsi�biorstwo 
zajmuj�ce si� wytwarzaniem produktów „małej architektury ogrodowej”, które dodatkowo w 1987 r. uruchomiło 
produkcj� palisad i palet, a w 1990 r. nabyło ziemi� pod budow� zakładu w Jeleniowie. W 1991 r. Grupa rozpocz�ła 
produkcj� w Jeleniowie oraz rozpocz�ła eksport swoich produktów do Niemiec. 

W dniu 31 lipca 2000 r. została utworzona spółka pod nazw� Stelmet sp. z o.o., która została zarejestrowana w Rejestrze 
Handlowym B pod numerem 3572. W tym samym roku nast�piło równie� uruchomienie zakładu architektury ogrodowej 
w Lubi�cinie.  

W dniu 30 czerwca 2006 r. Stelmet sp. z o.o. została przekształcona w spółk� akcyjn� Stelmet S.A. W 2007 r. nast�pił 
kolejny krok milowy w rozwoju Grupy dzi�ki uruchomieniu bardzo nowoczesnego zakładu produkcji architektury 
ogrodowej w Zielonej Górze. W kolejnym roku (2008) Spółka zako�czyła budow� nowoczesnego w pełni 
zautomatyzowanego Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze, dzi�ki czemu rozszerzyła swoj� ofert� produktow�  
o nowy wyrób – pellet. W 2009 r. Grupa rozpocz�ła produkcj� energii z biomasy drzewnej. 

Nast�pnie uchwał� nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2012 r. w dniu 2 stycznia 2013 r. Stelmet 
S.A. została przekształcona w spółk� komandytowo-akcyjn� Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. (w dniu 10 stycznia 2013 r. 
nast�piła zmiana firmy ze Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. na Stelmet sp. z o.o. S.K.A.).  

Kolejne przekształcenie Spółki nast�piło na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 maja 
2014 r., zgodnie z któr� w dniu 2 czerwca 2014 r. Stelmet sp. z o.o. S.K.A. została przekształcona w spółk� jawn� 
Stelmet sp. z o.o. sp.j.  

W maju 2014 r., w celu realizacji budowy nowego zakładu produkcyjnego, została zało�ona spółka MrGarden. Ze 
wzgl�du na łatwo�� pozyskania surowca, dost�pno�� pracowników, odpowiedni� sie� drogow� oraz preferencje 
podatkowe jako lokalizacja inwestycji została wybrana specjalna strefa ekonomiczna (SSE) w Grudzi�dzu. 

W listopadzie 2014 r. Grupa poprzez wehikuł inwestycyjny UK Investment oraz Grange Holding nabyła jednego  
z dwóch najwi�kszych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange 
Fencing. Było to przej�cie bran�owe, które umo�liwiło ekspansj� Grupy na pierwszym pod wzgl�dem wielko�ci rynku 
drewnianej architektury ogrodowej w Europie (zgodnie z Raportem OC&C), do którego dost�p, z uwagi na specyfik� 
tego rynku, był bardzo ograniczony. 

W maju 2015 r., w celu scentralizowania zarz�dzania znakami towarowymi w Grupie, zało�ona została spółka Stelmet IP 
sp. z o.o. W czerwcu 2015 r. Spółka sprzedała do Stelmet IP prawa do głównych znaków towarowych (m.in. Stelmet, 
Garden Hall, Olimp, Lava) za kwot� ok. 74 mln PLN. 

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wspólnicy Stelmet sp. z o.o. sp.j. podj�li uchwał� w przedmiocie przekształcenia Spółki 
w spółk� akcyjn� Stelmet S.A. Od dnia 1 wrze�nia 2015 r. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsi�biorców jako 
spółka akcyjna. 

 
                                                           
15 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 przychody Grupy ze sprzeda�y wzrosły o 55,8% 
w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/2014, w roku obrotowym 2013/2014 o 14% w porównaniu z rokiem obrotowym 2012/2013. 



STELMET S.A. 

 

125 
 

Model biznesowy 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz�d ocenia, 
�e Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod wzgl�dem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym 
producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy 
technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcj� a� po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa tak�e 
w pełni zarz�dza logistyk� dostaw do wi�kszo�ci swoich klientów. Ponadto w procesie produkcji drewnianej architektury 
ogrodowej Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w cz��ci sprzedaje, a w cz��ci przetwarza w pellet. Pionowa 
integracja Grupy umo�liwia pełn� kontrol� procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umo�liwia terminow� 
realizacj� skomplikowanych zamówie�, uzyskiwanie wy�szych mar�, zapewnienie wysokiej jako�ci produktu 
ko�cowego. Dodatkowo, pionowa integracja procesu produkcyjnego umo�liwia Grupie unikaln� jego optymalizacj� oraz 
pełne wykorzystanie surowca. 

Produkcja 

Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez Grup� s�: (i) produkty drewnianej architektury ogrodowej; 
(ii) pellet oraz (iii) produkt uboczny. 

Grupa posiada cztery główne nowoczesne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji zlokalizowane  
w Polsce (dwa w Zielonej Górze, po jednym w Lubi�cinie i Jeleniowie) oraz pomocniczy zakład – tartak w Starym 
Kisielinie, a tak�e dwa zakłady w Wielkiej Brytanii (Telford i Hull – zakład w Hull został zamkni�ty w lipcu 2016 r.  
w zwi�zku z reorganizacj� Grupy (por. rozdział „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy  
– Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”)). Na Dat� Prospektu Grupa, poprzez Spółk� Zale�n� MrGarden, realizuje 
równie� budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest surowiec 
drzewny, którego nabycie jest głównym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych. Głównym dostawc� surowca 
drzewnego na rynku polskim s� Lasy Pa�stwowe. W wyniku długoletniej i stabilnej współpracy z Lasami Pa�stwowymi 
Grupa ugruntowała swoj� wiarygodno�� jako jeden z najwi�kszych odbiorców drewna w Polsce. Na rynku brytyjskim 
Grupa nie pozyskuje surowca w postaci drewna, ale w procesie produkcji wykorzystuje jego gotowe komponenty 
zakupione od zewn�trznych podmiotów spoza Grupy. 

Grupa, jako producent architektury ogrodowej, realizuje w cało�ci proces wytwarzania oferowanych produktów, 
wykonuj�c samodzielnie wszystkie procesy technologiczne. Po nabyciu surowca proces produkcyjny w zakładach 
produkcyjnych Grupy rozpoczyna si� od manipulacji surowca (tzn. ci�cia drewna na odpowiednie długo�ci), sortowania 
surowca według okre�lonych długo�ci i �rednic, a nast�pnie przetarcia (czyli rozkroju kłód), w wyniku którego powstaj� 
półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny (zr�bki, trociny, wióry, zrzyny), 
które wykorzystywane s� przez Grup� do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo te� bezpo�rednio sprzedawane 
producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom w stanie nieprzetworzonym. Nast�pnie półfabrykaty s� 
poddawane procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla niektórych wyrobów), a ko�cowymi etapami produkcji s� 
monta� pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego impregnacja. Tak przygotowany produkt 
trafia do klientów Grupy. 

Grupa produkuje wysokiej jako�ci pellet, wykorzystuj�c jako surowiec produkt uboczny powstaj�cy w procesie 
mechanicznej obróbki drewna w specjalnie wybudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem 
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – Zakładzie Produkcji Pellet. 

Planowanie, organizacja i zapewnienie dostaw  

Grupa działa w Polsce oraz za granic�, w szczególno�ci: na rynku niemieckim, francuskim oraz brytyjskim. Produkty 
Grupy s� jednak sprzedawane w ponad 25 krajach do czołowych europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych 
marketów budowlanych, co wi��e si� z konieczno�ci� dobrej znajomo�ci specyfiki ró�norodnych rynków. Grupa  
w swojej strategii koncentruje si� na sieciach DIY m.in. ze wzgl�du na oczekiwan� skal� dostaw i mo�liwo�� 
wykorzystania swoich przewag konkurencyjnych. 

Grupa realizuje zamówienia w formule „na ��danie” w krótkich terminach oraz w du�ych wolumenach do najwi�kszych 
odbiorców w Europie.  

Wieloletnie do�wiadczenie w zarz�dzaniu logistyk� pozwala Grupie na kompletowanie zamówie� oraz terminowe 
dostarczenie do wielu punktów w Europie w krótkim czasie (najcz��ciej nie dłu�ej ni� w ci�gu 14 dni kalendarzowych od 
wpływu zamówienia).  
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Ustalanie wi�kszo�ci gam (tj. struktury asortymentowej) produktów dla najwi�kszych klientów nast�puje w ci�gu roku 
obrotowego zwykle we wrze�niu. Na podstawie rozmów z klientami i ustalonych gam produktów oceniane i planowane 
przez Grup� s� wolumeny i struktura produkcji na najbli�sze miesi�ce. 

Niezale�nie od powy�szych zasad współpracy z klientami opartych na umowach, Spółki z Grupy realizuj� równie� 
indywidualne, pojedyncze zamówienia klientów bez zawierania długoterminowych umów. Zamówienia takie 
realizowane s� w oparciu o zlecenia zawieraj�ce specyfikacj� zamówienia. 

Grupa prowadzi działalno��, opieraj�c si� na wysoko wydajnym systemie planowania logistyki. W 2015 roku Grupa 
wdro�yła program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych. 

Ka�dego roku Grupa organizuje przetarg na dostaw� usług transportowych, którego celem jest weryfikacja 
konkurencyjno�ci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby jednostek 
transportowych w szczycie sprzeda�owym. Do przetargu zapraszani s� zarówno najwi�ksi dostawcy usług logistycznych, 
jak i lokalne firmy transportowe. Umo�liwia to Grupie porównanie ofert dost�pnych na rynku usług transportowych, 
uzyskanie najlepszych cen bez straty na jako�ci oferowanych usług oraz zapewnienie terminowej dostawy. 

Przewagi konkurencyjne 

Zarz�d jest przekonany, �e wymienione poni�ej przewagi konkurencyjne Grupy b�d� kluczowymi czynnikami 
umo�liwiaj�cymi Grupie wykorzystanie przyszłych mo�liwo�ci rozwoju i osi�gni�cie celów strategicznych. 

Wiod�cy producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej w Europie  

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz�d ocenia, �e 
Grupa jest wiod�cym pod wzgl�dem warto�ci sprzeda�y, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 
architektury ogrodowej w Europie. 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz�d ocenia, 
�e Grupa jest wiod�cym pod wzgl�dem warto�ci sprzeda�y dystrybutorem produktów drewnianej architektury ogrodowej 
na trzy najwi�ksze rynki drewnianej architektury ogrodowej w Europie, tj. do Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji. 
Zarz�d Grupy szacuje, �e sprzeda� architektury ogrodowej do tych trzech krajów generuje 75% ł�cznej warto�ci 
sprzeda�y w Grupie. Produkty Grupy s� oferowane równie� na innych rynkach europejskich, m.in. w Polsce, Hiszpanii, 
we Włoszech, Norwegii, Holandii, Belgii, Portugalii oraz Grecji. W nast�pstwie przeprowadzonej w 2014 r. akwizycji 
spółki Grange Fencing (jednego z dwóch najwi�kszych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej 
w Wielkiej Brytanii) Grupa uzyskała wiod�c� pozycj� na rynku brytyjskim oraz umocniła pozycj� czołowego podmiotu 
w tym segmencie na całym rynku europejskim. 

Wi�kszo�� produktów Grupy jest sprzedawana klientom zagranicznym, którymi s� globalne sieci sklepów DIY oraz 
specjalistycznych marketów budowlanych (m.in. Castorama, Leroy Merlin, Bricomarché, BricoDépôt, Bricoman, B&Q). 
Sieci te cechuj� si� znacz�cym wolumenem zamówie�, stabiln� sytuacj� finansow� oraz wysok� wiarygodno�ci� płatnicz� 
w relacjach z dostawcami. Udział sprzeda�y produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynki zagraniczne wyniósł 
82,9% wszystkich przychodów ze sprzeda�y Grupy w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz 80,6% w okresie 
12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r.16 Udział sprzeda�y produktów drewnianej architektury ogrodowej do 
globalnych sieci sklepów DIY wyniósł 71,5% wszystkich przychodów ze sprzeda�y Grupy w okresie 9 miesi�cy roku 
obrotowego 2015/2016 oraz 70,0% w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r.17 

Na wi�kszo�ci rynków, na których Grupa prowadzi działalno��, kanał dystrybucyjny DIY w ramach poszczególnych 
rynków jest mocno skonsolidowany (szczególnie we Francji, gdzie grupa Adeo i Kingfisher kontroluj� znacz�c� cz��� 
rynku). Analizowany kanał dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej jest zdominowany przez du�e 
mi�dzynarodowe grupy: 

� grupa Adeo (m.in. markety Leroy Merlin) we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce; 

� grupa Kingfisher (m.in. markety Castorama, B&Q i BricoDepot) w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, 
Hiszpanii oraz we Francji; 

� sie� OBI w Niemczech, Włoszech i w Polsce. 

 
                                                           
16 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi udział sprzeda�y produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynki zagraniczne 
wyniósł 82,9% wszystkich przychodów ze sprzeda�y Grupy w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz 79,2% w roku obrotowym 
2014/2015. 
17 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi udział sprzeda�y produktów drewnianej architektury ogrodowej do globalnych sieci 
sklepów DIY wyniósł 71,5% wszystkich przychodów ze sprzeda�y Grupy w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz 69,2% w roku 
obrotowym 2014/2015. 
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Kanał dystrybucji poprzez sklepy specjalistyczne jest na wi�kszo�ci rynków, na których Grupa prowadzi działalno��, 
bardzo rozdrobniony i zdominowany przez firmy �redniej i małej wielko�ci, maj�ce cz�sto pojedyncze placówki oraz 
coraz cz��ciej sklep internetowy. 

Grupa oferuje równie� swoje produkty na rynku polskim, który ze wzgl�du na stosunkowo niewielk� wielko��, w okresie 
9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów ze sprzeda�y Grupy, a w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. odpowiadał za 11,1% przychodów ze sprzeda�y Grupy18. Do głównych klientów 
Grupy w Polsce nale�� m.in. Leroy Merlin oraz Bricomarché. 

Dzi�ki wieloletniej obecno�ci na rynku europejskim Grupa posiada silne, wieloletnie relacje biznesowe z klientami. 
Spółka dostarcza swoje produkty do klientów w Polsce od 31 lat, w Niemczech od 29 lat, we Francji od 26 lat oraz  
w Wielkiej Brytanii od 14 lat. Grange Fencing oferuje swoje produkty na rynku brytyjskim od ok. 40 lat. 

Stałe wieloletnie relacje z klientami Grupy wynikaj� przede wszystkim ze zdolno�ci do realizacji zamówie� o (a) du�ej 
skali, (b) szerokim zasi�gu geograficznym, (c) wysokim poziomie skomplikowania asortymentowego oraz (d) krótkim 
terminie realizacji. W konsekwencji Grupa jest dystrybutorem pierwszego wyboru dla najwi�kszych sprzedawców 
detalicznych drewnianej architektury ogrodowej w Europie. 

Dzi�ki korzystnym kontaktom handlowym Grupy oraz w wyniku bie��cych działa� marketingowych Grupa jest 
informowana na bie��co przez wszystkich istotnych odbiorców produktów Grupy o planowanych przetargach, a tak�e 
panuj�cych trendach na rynku. 

Pionowa integracja ła�cucha dostaw 

Grupa jest jednocze�nie producentem oraz dystrybutorem oferowanych produktów o du�ej skali prowadzonej 
działalno�ci, co wyró�nia j� na tle podmiotów konkurencyjnych. Grupa w zakresie wi�kszo�ci oferowanych produktów 
wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcj� a� po 
pakowanie gotowych wyrobów. Grupa tak�e zarz�dza w pełni logistyk� dostaw do wi�kszo�ci swoich klientów. Ponadto 
w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w cz��ci sprzedaje,  
a w cz��ci przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy umo�liwia pełn� kontrol� procesu produkcyjnego  
i dystrybucyjnego, co pozwala na terminow� realizacj� skomplikowanych zamówie�, uzyskiwanie wy�szych mar� oraz 
zapewnienie wysokiej jako�ci produktu ko�cowego. Dodatkowo, pionowa integracja procesu produkcyjnego umo�liwia 
Grupie unikaln� jego optymalizacj� oraz pełne wykorzystanie surowca. Ponadto korzy�ci� powy�szego modelu produkcji 
jest uzyskiwanie produktów ko�cowych o wysokiej i powtarzalnej jako�ci w du�ych wolumenach, co nie jest mo�liwe do 
osi�gni�cia przez podmioty konkurencyjne zaopatruj�ce si� u wielu podmiotów zewn�trznych.  

Poniewa� w procesie produkcji i sprzeda�y (z wyj�tkiem transportu logistycznego, który jest realizowany głównie przez 
podmioty zewn�trzne) do klientów Grupy nie uczestnicz� inne podmioty zewn�trzne, Grupa nie ponosi dodatkowych 
kosztów w tym zakresie i dzi�ki temu mo�e realizowa� wy�sze mar�e ni� wi�kszo�� jej konkurentów, którzy bazuj� na 
zakupie cz��ci lub cało�ci oferowanych produktów od podmiotów zewn�trznych. 

Strategia zakupowa du�ych sieci handlowych DIY w coraz wi�kszym stopniu oparta jest o model unifikacji nabywanych 
wyrobów oraz centralizacj� dostaw, w ramach których eliminowani s� po�rednicy. Model ten promuje podmioty o du�ej 
skali działalno�ci, takie jak Grupa, które maj� zdolno�� dostarczania produktów do wszystkich sklepów odbiorcy  
w danym kraju lub nawet kontynencie. 

Silne zaplecze produkcyjne oraz wysoka sprawno�� operacyjna 

Rozbudowane moce produkcyjne 

Na Dat� Prospektu ł�czne zdolno�ci produkcyjne zakładów Grupy wynosz� 250 tys. m3 wytwarzanych produktów 
drewnianej architektury ogrodowej rocznie. W ocenie Zarz�du Grupa posiada najwi�ksze w Europie moce produkcyjne 
w segmencie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, których �ródłem s� zakłady produkcyjne zlokalizowane  
w Polsce (Zielona Góra, Lubi�cin, Jeleniów oraz Grudzi�dz – zakład w trakcie budowy, oraz w Wielkiej Brytanii (Hull  
i Telford – zakład w Hull został zamkni�ty w lipcu 2016 r.). Grupa prowadzi reorganizacj� zakładów w Wielkiej Brytanii 
(Hull i Telford) w zwi�zku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudzi�dzu (zob. rozdział „Opis działalno�ci  
– Strategia – Realizacja synergii i optymalizacja operacyjna”). W ramach reorganizacji Grupa zako�czyła działalno�� 

 
                                                           
18 Grupa oferuje równie� swoje produkty na rynku polskim, który w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów 
ze sprzeda�y Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzeda�y Grupy. 
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produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull i zamknie działalno�� produkcyjn� w Telford do ko�ca 2016 r. (zob. 
rozdział „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”).  
W konsekwencji Grupa mo�e terminowo dostarcza� du�e wolumeny sprzedawanych produktów, jak równie� prowadzi� 
elastyczn� działalno�� produkcyjn�, która polega na zdolno�ci do (i) produkcji szerokiego asortymentu wyrobów w tym 
samym czasie; (ii) wytwarzania zarówno długich, jak i krótszych serii oferowanych produktów oraz (iii) łatwego 
dostosowania do zmian w specyfikacji produktów zamawianych przez klientów. Mo�liwo�� realizacji zamówie� 
krótkoterminowych stwarza Grupie mo�liwo�� przejmowania kontraktów od innych konkurentów w trakcie sezonu 
sprzeda�owego, gdy maj� oni problemy z szybkim reagowaniem na zmieniaj�ce si� zapotrzebowanie ze strony klientów. 

Nowoczesny park maszynowy zapewniaj�cy produkcj� wyrobów wysokiej jako�ci 

W znacz�cej cz��ci park maszynowy w zakładach Grupy zlokalizowanych w Polsce nale�y do najnowocze�niejszych  
w Europie i jest stale modernizowany. 

Efektem wykorzystywania w procesie produkcyjnym nowoczesnych technologii oraz maszyn jest uzyskanie wysokiej 
wydajno�ci, powtarzalnej jako�ci i zdolno�ci do szybkiego reagowania na potrzeby nabywców, a tak�e 
zminimalizowanie zu�ycia energii i zmniejszenie ilo�ci wytwarzanych produktów ubocznych. W konsekwencji Grupa 
jest dla wielu odbiorców w Europie dystrybutorem architektury ogrodowej pierwszego wyboru. 

Produkty drewnianej architektury sprzedawane przez Grup� charakteryzuj� si� wysok� jako�ci� oraz estetyk� wykonania. 
Z uwagi na specyfik� bran�y wi�kszo�� produktów sprzedawanych przez Grup� nie jest sprzedawana pod mark� Grupy 
lub jej odbiorców. W Spółce działa zespół monitoruj�cy trendy na rynkach, na których Grupa prowadzi działalno�� lub j� 
planuje. Zespół ten umo�liwia Grupie reagowanie na zmieniaj�ce si� oczekiwania jej klientów, a tak�e zajmuje si� 
projektowaniem nowych wzorów, dzi�ki czemu Grupa mo�e równie� sama oferowa� nowe rozwi�zania. 

Zwi�kszona efektywno�� operacyjna dzi�ki zastosowaniu systemów wspieraj�cych 

W celu zwi�kszenia efektywno�ci operacyjnej prowadzonej działalno�ci w Grupie wdro�ono zintegrowany, wielomodułowy 
system SAP klasy ERP, który dzi�ki unikalnemu know-how Spółki w znaczny sposób wspiera działalno�� operacyjn�  
w obszarze zarówno produkcji, jak i planowania logistyki. Wdro�ono dedykowany na potrzeby Spółki program, który słu�y 
optymalizacji transportu wyrobów gotowych do klientów. Dodatkowo Grupa opracowała oraz wdro�yła autorski program 
sterowania procesem impregnacji drewna. W efekcie zoptymalizowano czas procesu impregnacji oraz poziom zu�ycia 
impregnatu przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jako�ci i powtarzalno�ci produktów gotowych. 

Wieloletnie do�wiadczenie w nabywaniu surowca drzewnego 

Lasy Pa�stwowe s� głównym dostawc� surowca drzewnego dla Grupy, odpowiadaj�cym za 100% kosztów nabycia 
surowca drzewnego w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz 100% kosztów nabycia surowca drzewnego 
w roku obrotowym 2014/2015. 

Dzi�ki długoletniej współpracy z Lasami Pa�stwowymi oraz skali prowadzonej przez Grup� działalno�ci Grupa posiada 
ugruntowan� pozycj� jednego z najwi�kszych odbiorców drewna w Polsce, który przetwarza mechanicznie drewno okr�głe. 

Ze wzgl�du na sposób zaopatrzenia w surowiec bran�a produkcji drewnianej architektury ogrodowej cechuje si� 
wysokimi barierami wej�cia. Zło�ony i skomplikowany charakter sposobów nabywania drewna w postaci aukcji oraz 
przetargów sprawiaj�, �e Grupa jako podmiot posiadaj�cy wieloletnie do�wiadczenie w realizacji tego typu zakupów ma 
istotn� przewag� nad podmiotami rozpoczynaj�cymi działalno�� na tym rynku. Ponadto Grupa jako podmiot posiadaj�cy 
histori� zakupów surowca drzewnego od Lasów Pa�stwowych jest uprawniona do zakupu wi�kszo�ci surowca 
drzewnego w internetowych przetargach ograniczonych w Portalu Le�no-Drzewnym, w których cena dla tego samego 
asortymentu surowca jest ni�sza o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych  
w aplikacji e-drewno (patrz „Opis działalno�ci Grupy – Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców”). 

Ponadto, w zwi�zku z realizowan� inwestycj� w nowy zakład w Grudzi�dzu, Grupa za po�rednictwem spółki MrGarden 
zło�yła wniosek do Lasów Pa�stwowych o dost�p do puli drewna „inwestycyjnego”, którego cena kształtuje si� na 
zbli�onym poziomie do ceny surowca sprzedawanego w przetargach ograniczonych. Dla tego samego asortymentu ceny 
drewna z puli inwestycyjnej s� ni�sze o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji 
internetowych w aplikacji e-drewno. W konsekwencji w przypadku uzyskania dost�pu do puli drewna „inwestycyjnego” 
MrGarden b�dzie mógł równie� skorzysta� z tej puli w dwóch kolejnych latach – zgodnie z zasadami sprzeda�y 
stosowanymi przez Lasy Pa�stwowe. 
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Dogodna lokalizacja głównych zakładów produkcyjnych 

Zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane w Polsce (Zielona Góra, Lubi�cin, Jeleniów oraz Grudzi�dz) charakteryzuje 
dogodne poło�enie geograficzne ze wzgl�du na blisko�� zasobów surowca drzewnego oraz, w przypadku zakładu 
produkcyjnego w Grudzi�dzu, mo�liwo�� korzystania z multimodalnego transportu produktów (transport drogowy, 
kolejowy i morski). �redniowa�ona odległo�� pozyskania drewna i jego transportu (koszt transportu pokrywany jest 
przez odbiorc� drewna) to ok. 120 km od zakładu produkcyjnego. Zakład w Grudzi�dzu jest zlokalizowany w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej, co umo�liwi Grupie uzyskanie pomocy publicznej w wysoko�ci 50% nakładów inwestycyjnych  
w postaci zwolnienia z podatku od dochodów osi�ganych na obszarze tego zakładu (z ograniczeniem maksymalnego 
pułapu nakładów inwestycyjnych na poziomie 225,0 mln PLN) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci.  

Ponadto koszty pracy oraz wielu usług zewn�trznych (głównie usług transportowych), które stanowi� istotny element 
kosztów operacyjnych Grupy, dzi�ki lokalizacji wskazanych powy�ej zakładów produkcyjnych Grupy w Polsce, były  
i nadal s� znacz�co ni�sze ni� koszty pracy podobnie wyszkolonych pracowników i koszty usług zewn�trznych  
w niektórych bardziej rozwini�tych gospodarczo krajach UE. Według danych Eurostatu �rednie koszty pracy w EU  
w 2015 roku wyniosły 25 Euro, podczas gdy w Polsce tylko 8,6 Euro. 

Model biznesowy pozwalaj�cy na utylizacj� cało�ci surowca drzewnego 

Grupa zagospodarowuje cało�� produktu ubocznego powstaj�cego podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej 
poprzez (i) jego sprzeda� w formie nieprzetworzonej (głównie do zakładów zajmuj�cych si� produkcj� płyt wiórowych 
lub działaj�cych w przemy�le celulozowym) oraz (ii) produkcj� pelletu we własnym zakładzie wytwórczym. Wedle 
szacunków Grupy, Grupa jest drugim najwi�kszym producentem pelletu w Polsce pod wzgl�dem wielko�ci mocy 
produkcyjnych oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet pod uznanymi na rynku 
polskim oraz europejskim markami własnymi Lava oraz Olimp, a tak�e niedawno wprowadzonymi markami Firemaxx 
oraz Ecospecial. Pellet oferowany przez Grup� cechuje najwy�sza jako��. Grupa produkuje pellet w oparciu o własny 
czysty surowiec w specjalnie zbudowanym na te potrzeby zakładzie, który jest zintegrowany z zakładem produkcyjnym 
architektury ogrodowej w Zielonej Górze. W Zakładzie Produkcji Pellet jest zainstalowany nowoczesny układ 
kogeneracyjny, który wraz z układem kondensacji spalin wytwarza, bazuj�c na produkcie ubocznym (kora, trociny oraz 
zr�bki uzyskane w procesie produkcji architektury ogrodowej) jako paliwie, energi� ciepln� (wykorzystywan� jako 
ciepło technologiczne w Zakładzie Produkcji Pellet), oszcz�dzaj�c zu�ycie do 20 tys. ton paliwa (biomasy drzewnej) 
rocznie. Opisany powy�ej proces wytwarzania jest obsługiwany przez Stelmet Bioenergia, poniewa� urz�dzenia u�ywane 
na jego potrzeby s� własno�ci� Spółki, ale na Dat� Prospektu s� przedmiotem dzier�awy na rzecz Stelmet Bioenergia 
(zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy – Działalno�� Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej”). Najwy�sz� 
jako�� produktów Grupy potwierdzaj� i gwarantuj� niemieckie atesty EN plus A1 oraz DIN Plus, systematycznie rosn�ca 
liczba odbiorców w Polsce i za granic� oraz pozytywne opinie u�ytkowników pelletu. W zakresie pelletu Grupa realizuje 
najwy�sz� sprzeda� przed sezonem zimowym w okresie od wrze�nia do pa�dziernika i nast�pnie do ko�ca okresu 
zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzgl�dnie stałym poziomie z dwoma 2-3 -tygodniowymi 
przerwami produkcji wynikaj�cymi z prac remontowo-serwisowych. 

Zarz�dzanie sezonowo�ci� 

Grupa skutecznie realizuje strategi� zaawansowanego planowania poziomu i struktury produkcji w okresie całego roku 
obrotowego. Powy�sza strategia ma na celu: (i) minimalizacj� kosztów finansowania (im pó�niej zostanie rozpocz�ta 
budowa stoku magazynowego, tym mniejsze s� koszty finansowania) oraz (ii) dopasowanie struktury produkcji do struktury 
sprzeda�y (produkcja jest realizowana na podstawie historii zamówie� realizowanych przez kontrahentów, co skutkuje 
minimalizacj� ryzyka niedopasowania wielko�ci i asortymentu produkcji wyrobów gotowych do popytu klientów). 

W zakresie drewnianej architektury ogrodowej od lutego do czerwca Grupa realizuje najwy�szy poziom sprzeda�y. Aby 
zapewni� ci�gło�� i terminowo�� dostaw do kontrahentów w okresie najwy�szej sprzeda�y, Grupa w okresie od wrze�nia 
do grudnia, kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest obni�ony, realizuje produkcj� w celu 
zbudowania odpowiednich zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które s� składowane w magazynach 
Grupy. Mniejsze podmioty konkurencyjne nie posiadaj� odpowiedniego kapitału własnego lub finansowania 
zewn�trznego pozwalaj�cego na zbudowanie przed sezonem sprzeda�y odpowiednio du�ego magazynu wyrobów 
gotowych i nast�pnie utrzymanie płynno�ci firmy w trakcie szczytu sprzeda�y do czasu otrzymania zapłaty przez 
odbiorców za produkty, gdzie ten termin zapłaty si�ga 130 dni. 

Zgodnie ze standardem stosowanym w bran�y drewnianej architektury ogrodowej, wi�kszo�� umów ramowych, których 
stron� s� Spółki z Grupy, wskazuje jedynie wielko�� szacowanej sprzeda�y produktów oferowanych przez Grup� oraz 
nie zawieraj� postanowie� zobowi�zuj�cych kontrahentów Grupy do nabywania okre�lonego wolumenu jej produktów. 
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Jednak�e Grupa na podstawie wieloletniej współpracy z kontrahentami i znajomo�ci rynku drewnianej architektury 
ogrodowej efektywnie szacuje wielko�� mo�liwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty 
Grupy w przyszło�ci oraz jest w stanie okre�li�, jaka jego cz��� powinna zosta� uprzednio wyprodukowana na magazyn 
(celem sprzeda�y w kolejnym roku kalendarzowym). 

Unikalna zdolno�� zarz�dzania logistyk� wysoko oceniana przez klientów 

Grupa posiada unikaln� zdolno�� do realizacji zamówie� w formule „na ��danie” w krótkich terminach oraz w du�ych 
wolumenach do najwi�kszych odbiorców w Europie.  

Wieloletnie do�wiadczenie w zarz�dzaniu logistyk� w powi�zaniu z wysok� liczb� stale realizowanych dostaw pozwala 
Grupie na optymalizacj� załadunków, z jednoczesnym kompletowaniem zamówie� (obejmuj�cym ewentualn� produkcj� 
w celu uzupełnienia niedoborów w stanie magazynu) oraz terminowe dostarczenie do wielu punktów w Europie  
w krótkim czasie (najcz��ciej nie dłu�ej ni� w ci�gu 14 dni kalendarzowych od wpływu zamówienia). 

Czynnikiem umo�liwiaj�cym terminow� realizacj� zamówie� jest dogodna lokalizacja geograficzna zakładów Grupy  
w Polsce oraz wielozakładowa struktura produkcji. Ponadto w wyniku istotnie wi�kszej ni� u konkurencji skali 
działalno�ci i jej ogólnoeuropejskiego zasi�gu Grupa mo�e (i) zaoferowa� klientom mniejsze, lecz cz�stsze dostawy 
produktów dzi�ki du�ej liczbie odbiorców i punktów rozładunku w całej Europie oraz (ii) optymalizowa� koszty 
transportu poprzez ł�czenie w ramach jednego transportu dostaw produktów do kilku klientów. Oprócz wysoko 
wykwalifikowanego oraz do�wiadczonego personelu realizacja transportu gotowych wyrobów jest tak�e optymalizowana 
poprzez stosowanie wyspecjalizowanych w tym zakresie systemów informatycznych. W opinii Zarz�du powy�sze 
okoliczno�ci pozwalaj� w szczególno�ci zwi�kszy� konkurencyjno�� Grupy przy realizacji zamówie� w formule „na 
��danie” w krótkich terminach, co wymaga du�ej zdolno�ci produkcyjnej oraz logistycznej. 

Grupa prowadzi działalno��, opieraj�c si� na wysoko wydajnym systemie logistycznym. W 2015 roku Grupa wdro�yła 
program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych. Główny nacisk poło�ono na maksymalne 
wypełnienie powierzchni załadunkowej przy jednoczesnej optymalizacji dystansu, jaki musi pokona� wynaj�te auto.  
W okresie szczytu sprzeda�owego w miesi�cach marzec-maj w 2015 r. Spółka wysłała do 110 samochodów ci��arowych 
z wyrobami Grupy dziennie, a ka�dy samochód dostarcza produkty �rednio do 3 lokalizacji. 

Ka�dego roku Grupa organizuje przetarg na dostaw� usług transportowych, którego celem jest weryfikacja 
konkurencyjno�ci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby jednostek 
transportowych w szczycie sprzeda�owym. Do przetargu zapraszani s� zarówno najwi�ksi dostawcy usług logistycznych, 
jak i lokalne firmy transportowe. Umo�liwia to Grupie porównanie ofert dost�pnych na rynku usług transportowych, 
uzyskanie najlepszych cen bez straty na jako�ci oferowanych usług oraz zapewnienie terminowej dostawy. 

Dotychczasowa współpraca oraz terminowa i zgodna z oczekiwaniami kontrahentów realizacja zamówie� skutkuje 
(mierzona wska�nikiem OTIF (on time is full)) uzyskiwaniem przez Grup� najwy�szych ocen od klientów. Zbudowany  
w ten sposób korzystny wizerunek zarówno przekłada si� na kolejne zamówienia od stałych klientów, jak i daje 
mo�liwo�� pozyskania nowych klientów. Wieloletnia współpraca i zaufanie ułatwiaj� wzajemne planowanie dostaw  
i wielko�� sprzeda�y oraz struktur� produkcji w Grupie. 

Zało�yciel i Zarz�d posiadaj�cy unikalne do�wiadczenie w bran�y 

Grupa jest zarz�dzana przez wysoko wykwalifikowan� i do�wiadczon� kadr� kierownicz�, która dysponuje 
wszechstronn� wiedz� dotycz�c� produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz bogatym do�wiadczeniem w tej 
bran�y, posiadaj�c� �wiadomo�� wymaga� głównych klientów umo�liwiaj�c� efektywne planowanie i organizacj� 
produkcji oraz optymalizacj� logistyki dostaw. Członkowie Zarz�du oraz wi�kszo�� kadry zarz�dzaj�cej s� zwi�zani  
z Grup� od wielu lat. 

Zało�yciel Spółki Stanisław Bie�kowski jest jednocze�nie prezesem Zarz�du i piastuje t� funkcj� od pocz�tku 
działalno�ci Spółki, tj. od 1985 r. Kierownictwo Grupy było zaanga�owane w wiele procesów rozwojowych, 
inwestycyjnych, modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych odbywaj�cych si� w jej ramach. Do najwa�niejszych 
osi�gni�� kadry kierowniczej Grupy nale��: 

� zako�czona sukcesem restrukturyzacja finansowa i operacyjna Grupy w latach 2008–2009; 

� budowa zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze 
w latach 2006–2008; 

� wzmocnienie pozycji Grupy po okresie spowolnienia gospodarczego i dekoniunktury w latach 2008–2009;  
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� zako�czona sukcesem akwizycja w 2014 r. spółki Grange Fencing (jednego z dwóch najwi�kszych producentów 
i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – jednym z trzech najwi�kszych 
rynków europejskich w tym segmencie obok Niemiec i Francji); 

� rozpocz�cie w 2015 r. budowy zakładu w Grudzi�dzu – najnowocze�niejszego zakładu produkcji drewnianej 
architektury ogrodowej w Europie. 

Mi�dzy innymi wymienione powy�ej działania Zarz�du umo�liwiły Grupie zbudowanie pozycji wiarygodnego partnera 
biznesowego oraz silnych, wieloletnich relacji biznesowych z kluczowymi klientami.  

Korzystna sytuacja finansowa oraz silna baza kapitałowa  

Grupa generowała w ostatnich latach wysokie poziomy przepływów pieni��nych z działalno�ci operacyjnej oraz osi�gała 
wysokie wska�niki rentowno�ci. W okresach 12-miesi�cznych zako�czonych odpowiednio 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. 
oraz 2013 r. EBITDA Grupy wyniosła odpowiednio 82,7 mln PLN, 96,2 mln PLN i 81,3 mln PLN19.  

Grupa posiada kredyty obrotowe oraz linie faktoringowe w adekwatnej wysoko�ci dostosowane do sezonowego 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 

Znacz�ce dodatnie przepływy pieni��ne umo�liwiaj� Grupie sfinansowanie du�ej cz��ci działalno�ci operacyjnej ze 
�rodków własnych. Grupa ma mo�liwo�ci finansowe zbudowania przed sezonem sprzeda�owym stanu magazynowego 
produktów, którego wielko�� mo�e wynosi� do 50% prognozowanej sprzeda�y. Dodatkowo silna baza kapitałowa 
umo�liwia oferowanie odbiorcom produktów atrakcyjnych terminów płatno�ci. Czynnikiem mityguj�cym ryzyko utraty 
płynno�ci jest współpraca z czołowymi europejskimi sieciami sklepów DIY i marketów budowlanych, które s� 
wiarygodnymi i terminowymi płatnikami. Ponadto dzi�ki przeprowadzonym w przeszło�ci inwestycjom (m.in. budowie 
zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze) ponoszone 
nakłady odtworzeniowe Grupy s� na relatywnie niskim poziomie w stosunku do generowanej EBITDA. Zarz�d oczekuje, 
�e w najbli�szych latach nakłady odtworzeniowe wraz z kosztami remontowymi b�d� utrzymywały si� na poziomie nie 
wy�szym ni� poziom obecnej rocznej amortyzacji. Grupa (i) utrzymuje aktywa produkcyjno-magazynowe w bardzo 
dobrym stanie oraz utrzymuje ich wydajno��, oraz dodatkowo (ii) ponosi nakłady na odtworzenie maj�tku, w wyniku 
których zamortyzowane maszyny/urz�dzenia s� zast�powane bardziej nowoczesnymi i wydajnymi. 

Dobra i stabilna sytuacja finansowa Grupy (i) umo�liwia realizacj� strategii dalszego rozwoju biznesowego i pozwala na 
ponoszenie zwi�zanych z ni� koniecznych nakładów finansowych oraz (ii) stanowi podstaw� budowania dobrych relacji 
z instytucjami finansowymi, przyczyniaj�c si� do uzyskiwania przez Grup� korzystnych warunków finansowania 
zewn�trznego. 

Obecno�� na wielu rynkach europejskich 

Grupa realizuje sprzeda� produktów drewnianej architektury ogrodowej na ró�nych rynkach (w szczególno�ci: 
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polsce) i do ró�nych grup klientów, w tym głównie do sieci handlowych 
DIY. W okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. Grupa sprzedawała produkty architektury drewnianej do 
ponad 800 podmiotów w 24 krajach europejskich20. W okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. �aden  
z klientów Grupy nie odpowiadał za wi�cej ni� 18,3% przychodu Grupy21. Dodatkowo Grupa dzi�ki skali działalno�ci 
ma mo�liwo�� zaoferowania szerokiego portfolio produktów, co umo�liwia jej dopasowanie oferty sprzeda�owej do 
konkretnych potrzeb sieci handlowych na ró�nych rynkach geograficznych. 

Strategia 

Celem strategicznym Grupy jest budowanie warto�ci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji wiod�cego pionowo 
zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Europie. 

Elementy strategii Grupy, które maj� zapewni� osi�gni�cie zało�onego celu, zostały wskazane poni�ej. 

 
                                                           
19 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w latach obrotowych 2014/2015, 2013/2014 i 2012/2013 zysk EBITDA Grupy 
wyniósł odpowiednio 98,7 mln PLN, 95,8 mln PLN i 77,1 mln PLN. 
20 W roku obrotowym 2014/2015 Grupa sprzedawała produkty architektury drewnianej do ponad 800 podmiotów w 24 krajach europejskich. 
21 W roku obrotowym 2014/2015 �aden z klientów Grupy nie odpowiadał za wi�cej ni� 16,1% przychodu Grupy. 
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Zwi�kszenie sprzeda�y produktów Grupy  

Celem strategicznym Grupy jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu wolumenu sprzedawanych produktów 
drewnianej architektury ogrodowej w ci�gu najbli�szych 10 lat z obecnych ok. 250 tys. m3 w roku obrotowym 2014/2015 
do poziomu ok. 400 tys. m3 w roku obrotowym 2024/2025. 

Kluczowe działania maj�ce na celu zwi�kszenie sprzeda�y produktów Grupy poprzez: 

� wzrost organiczny; oraz 

� przej�cia innych podmiotów. 

Celem Grupy jest dalszy wzrost sprzeda�y zarówno na dotychczasowych rynkach, jak równie� pozyskiwanie Klientów  
z nowych rynków. W zakresie rynków, na których Grupa jest ju� obecna, wzrost sprzeda�y Grupa zamierza realizowa� 
głównie poprzez zwi�kszenie aktywno�ci na rynkach w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. 

Grupa d��y� b�dzie do osi�gni�cia w roku obrotowym 2016/2017 nast�puj�cych udziałów w rynku drewnianej 
architektury: w Niemczech 6,0-7,2%, w Wielkiej Brytanii 10,0-11,3%. Na pozostałych rynkach Grupa b�dzie d��y� do 
utrzymania co najmniej udziału na poziomie z roku 2014/2015. Udział w rynkach obliczany jako stosunek warto�ci 
produktów sprzedanych przez Grup� na danym rynku do szacowanej warto�ci produktów sprzedanych na danym rynku 
przez wszystkich dostawców – według cen producenckich. Historyczne szacunkowe wielko�ci rynków, na których działa 
Grupa, oraz szacunkowe historyczne udziały Grupy w takich rynkach zostały zaprezentowane w rozdziale „Otoczenie 
rynkowe” na podstawie raportu sporz�dzonego przez OC&C Strategy Consultants na zlecenie Spółki. 

Powy�sze cele rozwoju dotycz� wył�cznie wzrostu organicznego i nie uwzgl�dniaj� zwi�kszenia udziału w poszczególnych 
rynkach, który mo�e by� zrealizowany poprzez potencjalne akwizycje. 

Planowany wzrost liczby klientów b�dzie realizowany poprzez stałe dostosowywanie strategii sprzeda�owej Grupy do 
warunków istniej�cych na danym rynku oraz aktywne poszukiwanie nowych kontrahentów.  

Wzrost sprzeda�y produktów Grupy ma by� stopniowy, a Grupa zamierza go osi�gn�� dzi�ki ró�norodnym modelom 
sprzeda�y stosowanym w zale�no�ci od kierunku ekspansji zagranicznej, tj. poprzez nawi�zywanie bezpo�redniej 
współpracy z czołowymi dystrybutorami drewnianej architektury ogrodowej, tj. sieciami DIY, na danym rynku lub 
poprzez akwizycje podmiotów zajmuj�cych si� produkcj� oraz sprzeda�� drewnianej architektury ogrodowej ju� 
obecnych na danym rynku. 

Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarz�d na bie��co analizuje mo�liwo�ci inwestycji w zagraniczne oraz polskie 
spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mog� uzupełni� portfolio produktów Grupy oraz rozszerzy� obszar 
jej działalno�ci i baz� klientów. Grupa posiada do�wiadczenie w zakresie akwizycji podmiotów zagranicznych, o czym 
�wiadczy zrealizowana w 2014 r. akwizycja Grange Fencing – jednego z dwóch liderów na rynku sprzeda�y drewnianej 
architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii. Na Dat� Prospektu Spółki z Grupy nie s� stron� wi���cych zobowi�za� co 
do przej�cia nowych podmiotów. 

Grupa planuje ci�głe rozszerzanie i modyfikacj� oferty produktowej w celu jej dopasowania do bie��cych potrzeb 
klientów docelowych oraz zwi�kszenia sprzeda�y. W szczególno�ci Grupa pracuje nad rozwijaniem nowych rozwi�za� 
technicznych i konstrukcyjnych i dalsz� popraw� jako�ci produktów drewnianej architektury ogrodowej. Rozszerzanie 
oferty produktowej b�dzie realizowane w ramach istniej�cych głównych linii produktowych. Grupa zamierza równie� 
stale doskonali� metody monta�u, stosowanej impregnacji oraz malowania, co wpłynie na wzrost jako�ci i estetyki 
wykonania oferowanych produktów. 

Celem Grupy jest realizacja zało�onych poziomów sprzeda�y pelletu poprzez: (i) utrzymywanie wysokiej jako�ci 
oferowanego produktu oraz (ii) ci�gły wzrost jego renomy poprzez działania marketingowe. W zakresie sprzeda�y 
pelletu Grupa b�dzie kontynuowa� realizacj� strategii sprzeda�y opakowa� minibag (waga 15 kg) przeznaczonych dla 
odbiorców detalicznych, wykorzystuj�c marki własne Lava, Olimp, Firemaxx oraz Ecospecial. 

Zwi�kszenie mocy produkcyjnych Grupy 

Grupa zamierza znacznie zwi�kszy� moce produkcyjne drewnianej architektury ogrodowej poprzez budow� nowego 
zakładu w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. B�dzie to najnowocze�niejszy zakład produkcyjny Grupy. Na Dat� 
Prospektu ł�czne zdolno�ci produkcyjne zakładów Grupy wynosz� 250 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej 
architektury ogrodowej rocznie, w ramach których: (i) zdolno�ci produkcyjne działaj�cych operacyjnie zakładów 
zlokalizowanych w Polsce wynosz� ok. 200 tys. m3 rocznie, a (ii) zdolno�ci produkcyjne zakładów zlokalizowanych  
w Wielkiej Brytanii wynosz� 50 tys. m3 (Grupa planuje reorganizacj� tych zakładów). Budowa zakładu w Grudzi�dzu 
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rozpocz�ła si� w kwietniu 2015 r. Spółka przewiduje, �e zakład uzyska zdolno�� produkcyjn� w zakresie produkcji 
wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w pa�dzierniku 2016 r. Po rozpocz�ciu działalno�ci zakładu w Grudzi�dzu 
zdolno�ci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy b�d� ł�cznie umo�liwiały sprzeda� na poziomie 300 tys. m3 
wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych 12 miesi�cy po 
uruchomieniu zakładu w Grudzi�dzu. W kolejnych latach zakład w Grudzi�dzu b�dzie stopniowo rozbudowywany a� do 
osi�gni�cia docelowej zdolno�ci produkcyjnej na poziomie ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej 
architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020 (zdolno�� produkcyjna zakładu w Grudzi�dzu zale�e� 
b�dzie od produkowanego w nim asortymentu), co docelowo zwi�kszy ł�czn� zdolno�� produkcyjn� Grupy do poziomu 
ok. 400 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020. 

Pierwszym celem operacyjnym zakładu w Grudzi�dzu b�dzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, 
które nast�pnie b�d� sprzedawane głównie na rynku brytyjskim za po�rednictwem Grange Fencing. Jednym  
z najwa�niejszych wyrobów produkowanych w zakładzie w Grudzi�dzu na potrzeby rynku brytyjskiego b�d� tzw. lap 
panels, których udział w sprzeda�y Grange Fencing w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. wyniósł 
33,8%22. Ponadto Grupa planuje stopniowe zwi�kszanie produkcji w zakładzie w Grudzi�dzu na potrzeby sprzeda�y 
produktów na innych rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech i we Francji. 

Grupa ma mo�liwo�� wybudowania w przyszło�ci w zakładzie w Grudzi�dzu wydziału produkcji pelletu. Podstaw� 
decyzji o rozpocz�ciu jego budowy b�d� wyniki przyszłej analizy poziomu cen sprzeda�y produktu ubocznego oraz 
poziomu cen sprzeda�y pelletu. 

W celu dalszego (i) zwi�kszania zdolno�ci produkcyjnych, (ii) podwy�szania efektywno�ci prowadzonej działalno�ci 
oraz (iii) zmniejszania kosztów osobowych Grupa planuje kontynuowanie działa� realizowanych przez Grup�  
i polegaj�cych na: (i) modernizacji istniej�cego parku maszynowego głównie poprzez zast�powanie wyeksploatowanych 
maszyn nowszymi, bardziej wydajnymi oraz mniej energochłonnymi; oraz (ii) dalszej automatyzacji istniej�cych 
procesów produkcyjnych wykonywanych obecnie r�cznie, przy stosowaniu na pewn� skal� tworzonych we własnym 
zakresie maszyn oraz dodatkowych elementów wspomagaj�cych prac� posiadanych maszyn (zob. rozdz. „Opis 
działalno�ci Grupy – Badania i rozwój”). 

Realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna 

Grupa zamierza w latach 2016–2020 podj�� szereg czynno�ci reorganizuj�cych jej działalno�� operacyjn�. Ich celem jest 
zwi�kszenie efektywno�ci prowadzonej przez Grup� działalno�ci, w szczególno�ci poprzez uzyskanie efektu synergii 
kosztowych zwi�zanych z akwizycj� Grange Fencing, oraz dalsze usprawnienie logistyki procesu produkcyjnego  
i sprzeda�owego. 

W celu realizacji synergii kosztowych zwi�zanych z akwizycj� Grange Fencing w 2014 r. Grupa zamkn�ła działalno�� 
produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii w lipcu 2016 r. Dodatkowo planuje zako�czy� 
działalno�� produkcyjn� w zakładzie w Telford w Wielkiej Brytanii do ko�ca 2016 r. w zwi�zku z planowanym 
uruchomieniem produkcji w Grudzi�dzu, co b�dzie skutkowa� redukcj� po�rednich i bezpo�rednich kosztów produkcji 
ponoszonych przez Grup� oraz ograniczeniem zatrudnienia w Grange Fencing o ok. 110 miejsc pracy. Produkcja 
prowadzona dotychczas w zakładzie przeznaczonym do zamkni�cia b�dzie zast�piona produkcj� w nowym zakładzie 
produkcyjnym w Grudzi�dzu, którego uruchomienie jest planowane na pa�dziernik 2016 r. Efektem takiej reorganizacji 
produkcji b�d� (i) podniesienie jako�ci produktów oferowanych przez Grange Fencing w zwi�zku z realizacj� całego 
procesu produkcyjnego w ramach jednego zakładu produkcyjnego (dotychczas Grange Fencing produkował wyroby  
z wykorzystaniem komponentów zakupionych od podmiotów trzecich) oraz (ii) znacz�ca redukcja kosztów produkcji, 
głównie poprzez zmniejszenie kosztów pracowniczych. Opisana powy�ej restrukturyzacja na terenie Wielkiej Brytanii 
zostanie przeprowadzona do ko�ca roku obrotowego 2019/2020 przy czym wi�kszo�� kosztów (szacowana przez Zarz�d 
na 1,2 mln GBP), zostanie poniesiona w latach obrotowych 2015/16 i 2016/17. Dotychczas poniesione koszty zwi�zane  
z restrukturyzacj� Grange Fencing (tj. do ko�ca sierpnia 2016 roku) wyniosły około 170 tys. GBP i były głównie 
zwi�zane z opisanym wy�ej zamkni�ciem zakładu i centrum dystrybucyjnego w Hull. 

W ocenie Zarz�du, przewidywane przepływy pieni��ne wynikaj�ce z zaplanowanej restrukturyzacji pokryj� ł�czne 
koszty jej przeprowadzenia w ci�gu drugiego roku obrotowego nast�puj�cego po jej rozpocz�ciu tj. w roku obrotowym 
2017/2018. 

 
                                                           
22 Głównym wyrobem produkowanym w zakładzie w Grudzi�dzu na potrzeby rynku brytyjskiego b�d� tzw. lap panels, których udział w sprzeda�y 
Grange Fencing w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 33,8%. 
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Ponadto Spółka rozwa�a podj�cie działa� maj�cych na celu dalsz� optymalizacj� sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na 
terenie Wielkiej Brytanii, z uwzgl�dnieniem tego, �e na terenie Wielkiej Brytanii sprzeda� jest skoncentrowana na 
południu kraju bli�ej rynków zbytu, które zlokalizowane s� na obszarach o najwi�kszym zaludnieniu (np. aglomeracja 
londy�ska). W ocenie Zarz�du, w wyniku optymalizacji sieci dystrybucji w ci�gu 5 lat koszty dystrybucji na terenie 
Wielkiej Brytanii (koszty dzier�awy magazynów, koszty obcego i własnego transportu, koszty obsługi magazynów 
dystrybucyjnych (płace, paliwo itd.) mog� by� zredukowane o około 25% w stosunku do stanu dzisiejszego. 

Grupa planuje sprzeda� nieruchomo�ci poprodukcyjnych w Wiechlicach, �wi�tnie, Kowarach i Sobieszowie, jednak�e na 
Dat� Prospektu Grupa nie podj�ła jeszcze �adnych wi���cych działa� w zakresie ich zbycia. Sprzeda� aktywów 
nieoperacyjnych ma na celu redukcj� kosztów prowadzenia działalno�ci przez Grup�. Szczegółowe informacje dotycz�ce 
zamiarów Spółki zwi�zanych ze zbyciem wy�ej wskazanych zakładów znajduj� si� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy 
– Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych – Polska”. 

W celu zmniejszenia udziału kosztów stałych (koszty administracyjne oraz koszty zarz�du) w kosztach ogółem zakład  
w Grudzi�dzu b�dzie centralnie administrowany i zarz�dzany z zakładu w Zielonej Górze (tak jak inne zakłady Grupy 
zlokalizowane w Polsce). 

Ponadto Grupa zamierza poprawia� wyniki finansowe poprzez dalsze udoskonalenie rachunku mar�owego, jako 
kolejnego poziomu kontroli kosztów produkcji i przychodów realizowanej sprzeda�y oraz zwi�kszenie efektywno�ci 
zarz�dzania procesami produkcyjnymi i sprzeda�owymi. 

Produkcja 

Produkty Grupy 

Informacje ogólne 

Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez Grup� s�: (i) produkty drewnianej architektury ogrodowej; 
(ii) pellet oraz (iii) produkt uboczny. 

Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat warto�ci sprzeda�y poszczególnych kategorii produktowych Grupy za 
okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2016 r., w okresie 15 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. oraz 
okresach 12 miesi�cy zako�czonych odpowiednio na dzie� 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 

Za okres  
15 miesi�cy 
zako�czony 
30 wrze�nia 

(rok obrotowy) 

Za okres 12 miesi�cy  
zako�czony 
30 czerwca 

(rok obrotowy) 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Drewniana architektura ogrodowa ........................................... 394,1 524,8 309,2 273,6 

Pellet ....................................................................................... 41,2 63,5 63,4 54,3 

Produkt uboczny ...................................................................... 18,0 42,9 32,6 26,0 

Razem ..................................................................................... 453,3 631,2 405,2 353,9 

�ródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat warto�ci sprzeda�y poszczególnych kategorii produktowych Grupy  
w okresach dziewi�ciu miesi�cy zako�czonych odpowiednio na dzie� 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. oraz  
w okresach 12 miesi�cy zako�czonych odpowiednio na dzie� 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl�dniono w tabeli dane  
z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał�czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu 
uwzgl�dnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 wrze�nia i 30 czerwca 2015 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 

Za okres 12 miesi�cy  
zako�czony 
30 wrze�nia 

 2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN)  
(zbadane) 

Drewniana architektura ogrodowa ..................... 394,1 381,3 484,0 319,4 293,4 

Pellet .................................................................. 41,2 32,9 48,5 60,0 54,3 

Produkt uboczny ................................................ 18,0 32,3 35,9 35,2 26,0 

Inne .................................................................... 2,9 2,7 4,4 3,4 4,3 

Razem ............................................................... 456,2 449,1 572,8 418,0 378,0 

�ródło: Spółka, Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

Informacje na temat wolumenu sprzeda�y poszczególnych produktów Grupy oraz podstawowe informacje finansowe  
o Grupie w podziale na segmenty operacyjne w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 oraz ostatnich trzech 
latach obrotowych znajduj� si� w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej – Segmenty działalno�ci”. 

Poni�ej przedstawiono najwa�niejsze informacje na temat poszczególnych kategorii produktowych Grupy: 

Produkty drewnianej architektury ogrodowej 

Na podstawie dost�pnych informacji oraz własnej oceny mo�liwo�ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz�d ocenia, �e 
Grupa jest najwi�kszym w Polsce i w Europie pod wzgl�dem wolumenu produkcji w m3 pionowo zintegrowanym 
producentem i dystrybutorem produktów drewnianej architektury, czyli wszelkiego rodzaju produktów z drewna u�ywanych 
do grodzenia, upi�kszania i wyposa�ania ogrodów, działek, parków, tarasów, miejsc rekreacji etc. z wyj�tkiem mebli 
ogrodowych oraz domków ogrodowych (tzw. block houses). Grupa produkuje wyroby b�d�ce wyposa�eniem ogrodów, 
obejmuj�ce pojedyncze produkty oraz ich kompletne zestawy, do których zaliczaj� si� m.in. płoty, pergole, palisady, kwietniki, 
kratki, rollbordery, podesty, car-porty, altany narz�dziowe oraz wyroby z łukami z drewna klejonego. Grupa dostarcza swoim 
klientom pełen zakres produktów drewnianej architektury ogrodowej, kompleksowo zaspokajaj�c ich potrzeby na tego rodzaju 
produkty. Grupa nie oferuje drogich produktów wykonanych z egzotycznych gatunków drewna, a w ramach procesu produkcji 
nie stosuje kosztownych metod wyko�czenia i zabezpieczania (np. malowania lazur�). 

Wyroby Grupy charakteryzuj� si� wysok� jako�ci� i cz��� produktów drewnianej architektury ogrodowej jest sprzedawana 
pod markami własnymi ich odbiorców, co jest zgodne z praktyk� rynkow� i wymaga spełnienia wysokich standardów 
jako�ciowych przez nich okre�lonych. Dzi�ki wykorzystywaniu w procesie produkcyjnym nowoczesnych technologii oraz 
maszyn mo�liwe jest uzyskanie wysokiej wydajno�ci, powtarzalnej jako�ci, zdolno�ci do szybkiego reagowania na potrzeby 
nabywców, a tak�e zminimalizowanie zu�ycia energii i zmniejszenie wytwarzania produktu ubocznego. 

Grupa przeprowadza samodzielnie wszystkie procesy technologiczne: od zakupu drewna okr�głego po pakowanie 
wyrobów gotowych oraz organizacj� transportu do klientów. Ponadto na rynku brytyjskim Grupa prowadzi sprzeda�  
z dostaw� bezpo�rednio do klienta w formule home delivery. 

Produkty drewnianej architektury ogrodowej s� zabezpieczane poprzez impregnacj� ci�nieniow� lub zanurzeniow�, 
dodatkowo w zakładzie produkcyjnym w Lubi�cinie jest wykorzystywana nowoczesna linia do malowania. Dzi�ki 
impregnacji, poza jej funkcj� ochronn�, uzyskuje si� cz�sto równie� efekty koloryzuj�ce o charakterze dekoracyjnym.  
W całym procesie produkcyjnym, a w szczególno�ci w procesach impregnacji, Grupa d��y do minimalizacji obci��e� 
�rodowiska naturalnego poprzez zamkni�cie obiegu impregnatu, oszcz�dno�� zu�ycia energii i wody oraz gospodark� 
bezodpadow�. Towarzyszy temu redukcja emitowanych w procesach wytwórczych zanieczyszcze�. Grupa wykorzystuje 
wył�cznie drewno posiadaj�ce certyfikat FSC, co oznacza, �e surowiec pochodzi z zasobów le�nych zarz�dzanych 
zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki Le�nej”. 
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Grupa posiada w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajduj� si� w bie��cej produkcji. 
Produkty Grupy w zakresie drewnianej architektury ogrodowej mo�na podzieli� na poni�sze trzy główne kategorie 
produktowe: 

Kategoria I – Płoty 

  

                                    

Kategoria II – Deckingi 

  

                             

Kategoria IIIa – Wytyczanie obrze�y klombów i rabat 
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Kategoria IIIb – Kraw�dziaki i deski 

         

                                             

Kategoria IIIc – Aktywno�� na �wie�ym powietrzu 

           

                                 

Kategoria IIId – Pergole i kwietniki 
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Produkty charakterystyczne dla rynku brytyjskiego 

              

                          

 

Grupa stale monitoruje trendy pojawiaj�ce si� na rynku drewnianej architektury ogrodowej, co umo�liwia szybkie 
dostosowanie asortymentu do zmieniaj�cych si� oczekiwa� klientów. W Spółce działa zespół monitoruj�cy trendy na rynkach  
i zajmuj�cy si� projektowaniem nowych wzorów produktów, co umo�liwia reakcj� na zmieniaj�ce si� oczekiwania klientów. 
Szczegółowe informacje na temat funkcjonuj�cego w Grupie zespołu zajmuj�cego si� badaniami i rozwojem oraz 
opracowywaniem nowych produktów zostały zamieszczone w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Badania i rozwój”. 

Pellet 

Pellet jest ekologicznym paliwem produkowanym na bazie produktu ubocznego w postaci trocin, wiórów, zrzynów  
i zr�bków, powstaj�cych przy produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Spółka produkuje wysokiej 
jako�ci pellet, wykorzystuj�c jako surowiec produkt uboczny powstaj�cy w procesie mechanicznej obróbki drewna, 
wył�cznie w specjalnie wybudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem produkcyjnym architektury 
ogrodowej w Zielonej Górze. Pellet jest wykorzystywany do ogrzewania domów i innych pomieszcze� oraz obiektów 
u�ywanych w działalno�ci gospodarczej, a tak�e do wytwarzania energii cieplnej w procesach przemysłowych. 

Ze wzgl�du na wła�ciwo�ci energetyczne oraz wygod� dla u�ytkownika, pellet jest zaliczany do najbardziej efektywnych 
�ródeł energii. Jest te� paliwem ekologicznym – emisja dwutlenku w�gla podczas spalania jest równa ilo�ci dwutlenku 
w�gla pochłoni�tego przez drzewo podczas jego wzrostu (emisja CO2 równa zeru), a pozostała po spaleniu niewielka 
ilo�� popiołu (poni�ej 0,5% dla pelletu produkowanego przez Spółk�) mo�e zosta� u�yta jako nawóz. Pellet jest paliwem 
nadaj�cym si� do wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. 
Doskonale nadaje si� do spalania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domkach jednorodzinnych. 
Pellet to paliwo przyjazne dla �rodowiska i jednocze�nie łatwe w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji. 
Charakteryzuje je niska zawarto�� wilgoci, popiołów i substancji szkodliwych dla �rodowiska oraz wysoka warto�� 
energetyczna (minimum 5 kWh/kg w stanie suchym). 

Grupa rozwa�a budow� drugiego zakładu produkcji pelletu w Grudzi�dzu, który byłby zarz�dzany przez spółk� 
MrGarden, co zwi�kszyłoby zdolno�ci produkcyjne Grupy o 60.000 ton pelletu rocznie. Jednak�e na Dat� Prospektu 
Grupa nie podj�ła wi���cych zobowi�za� w zakresie realizacji tego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego. 

Grupa produkuje pellet pod uznanymi na rynku markami własnymi: Lava oraz Olimp, a tak�e stosunkowo niedawno 
wprowadzonymi markami: Firemaxx oraz Ecospecial. Pellet oferowany przez Grup� cechuje jasna barwa, która �wiadczy 
o najwy�szej jako�ci produktu. 

Najwy�sz� jako�� pelletu potwierdzaj� i gwarantuj� niemieckie atesty EN plus A1 oraz DIN Plus i systematycznie 
rosn�ca liczba wymagaj�cych odbiorców w Polsce i za granic�. 

Celem Grupy jest realizacja zało�onych poziomów sprzeda�y pelletu poprzez: (i) utrzymywanie wysokiej jako�ci 
oferowanego produktu oraz (ii) ci�gły wzrost jego renomy poprzez działania marketingowe. Grupa b�dzie kontynuowa� 
realizacj� strategii sprzeda�y pelletu w opakowaniach minibag (waga 15 kg) przeznaczonych dla odbiorców detalicznych, 
wykorzystuj�c marki własne Lava, Olimp, Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa realizuje najwy�sz� sprzeda� przed sezonem 
zimowym w okresie od wrze�nia do pa�dziernika i nast�pnie do ko�ca okresu zimowego. 
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Pellet Lava 

Pellet sprzedawany pod mark� Lava cechuje przede wszystkim: (i) niska zawarto�� popiołu; (ii) wysoka kaloryczno��; 
(iii) niska zawarto�� wilgoci; (iv) wysoka g�sto��; oraz (v) bardzo niska zawarto�� w spalinach (powstaj�cych w wyniku 
spalenia pelletu Spółki) dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji. 

Pellet Lava jest dost�pny w �rednicach 6 i 8 mm i sprzedawany w workach standardowej wielko�ci 15 kg. 

 

Pellet Olimp 

Pellet sprzedawany pod mark� Olimp z powodzeniem zast�puje: ekogroszek, koks, w�giel i miał w�glowy, gaz i olej 
opałowy. Produkt jest wyj�tkowo wygodny w stosowaniu przez u�ytkownika oraz przyjazny dla �rodowiska, zapewniaj�c 
komfort otoczeniu. Ten rodzaj pelletu jest stosowany przez wymagaj�cych odbiorców do ogrzewania domów, pomieszcze� 
mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, zwłaszcza w centrach miast i specjalnych strefach ochronnych. 

Pellet Olimp nale�y do produktów Top Quality w segmencie premium (jeszcze wy�sza jako�� ni� pellet Lava)  
i charakteryzuje si� najwy�szymi parametrami technicznymi popartymi dwoma certyfikatami gwarantuj�cymi najwy�sz� 
jako��: (i) DIN plus oraz (ii) EN plus A1. 

 

Pellet Firemaxx oraz Ecospecial 

Pellet oferowany pod markami Firemaxx oraz Ecospecial posiada identyczne certyfikaty i jest tej samej jako�ci co pellet 
marki Olimp. 

Obie marki zostały przygotowane jako uzupełnienie marek Lava i Olimp z my�l� o sprzeda�y dodatkowych ilo�ci pelletu 
w charakterze sprzeda�y spotowych oraz dla sieci handlowych. Taki sposób sprzeda�y powy�szych marek nie b�dzie 
wpływał na cen� i polityk� sprzeda�ow� oraz pozycj� podstawowych marek pelletu (Lava oraz Olimp). 
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Produkt uboczny 

Na poszczególnych etapach produkcji (odkorowywanie, sortowanie, przetarcie drewna, hala obróbki wzdłu�nej 
i poprzecznej) drewnianej architektury ogrodowej powstaje produkt uboczny w postaci kory, drewna okr�głego 
odsortowanego, zr�bków, trocin, wiórów oraz zrzynów. Surowiec drzewny jest nabywany przez Grup� wraz z kor� 
(tj. przed procesem odkorowania).  

Produkt uboczny od wielu lat na rynku jest surowcem, na który wyst�puje du�e zapotrzebowanie ze strony 
m.in. producentów płyt drewnopochodnych oraz w przemy�le celulozowym, który jest sprzedawany w formie 
nieprzetworzonej. 

Prowadzenie produkcji i sprzeda�y pelletu skutkuje wygenerowaniem dodatkowej warto�ci dla Spółki w stosunku do 
sprzeda�y nieprzetworzonego produktu ubocznego. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce struktury odbiorców pelletu oraz produktu ubocznego zostały opisane w rozdziale 
„Klienci oraz sprzeda� – Produkt uboczny”. 

Zagospodarowanie przez Grup� produktu ubocznego poprzez jego przetworzenie i sprzeda� w formie pelletu stanowi 
wraz ze sprzeda�� produktu ubocznego uzupełnienie przychodów ze sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej. 

Ilo�� produktu ubocznego przetwarzanego przez Spółk� do postaci pelletu jest zmienna i zale�na od aktualnego poziomu 
cen i popytu na oba te produkty (�rednio 43% rocznie w okresie trzech ostatnich lat zako�czonych 30 wrze�nia 2015 r., 
2014 r. oraz 2013 r.). 

Zakłady produkcyjne Grupy 

Informacje ogólne 

Grupa posiada cztery główne nowoczesne, zautomatyzowane zakłady produkcyjne zlokalizowane w Polsce (dwa  
w Zielonej Górze, po jednym w Lubi�cinie i Jeleniowie) oraz pomocniczy zakład – tartak w Starym Kisielinie, a tak�e 
dwa zakłady w Wielkiej Brytanii (Telford i Hull). Na Dat� Prospektu Grupa, poprzez Spółk� Zale�n� MrGarden, 
realizuje równie� budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu na terenie Pomorskiej SSE. Podstawowym celem operacyjnym 
zakładu w Grudzi�dzu b�dzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które w du�ym stopniu b�d� 
sprzedawane na rynku brytyjskim przez Spółk� Zale�n� – Grange Fencing. Zakład w Grudzi�dzu b�dzie równie� 
realizował sprzeda� na inne rynki. Budowa zakładu w Grudzi�dzu rozpocz�ła si� w kwietniu 2015 r. Grupa przewiduje, 
�e zakład uzyska zdolno�� produkcyjn� w zakresie produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej  
w pa�dzierniku 2016 r. W zwi�zku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudzi�dzu oraz w ramach prowadzonej 
reorganizacji Grupa zako�czyła działalno�� produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii  
w lipcu 2016 r. i planuje zamkn�� działalno�� produkcyjn� w zakładzie w Telford w Wielkiej Brytanii do ko�ca 2016 r. 
(zob. „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”). Na Dat� 
Prospektu ł�czne zdolno�ci produkcyjne zakładów Grupy wynosz� 250 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej 
architektury ogrodowej rocznie. Na Dat� Prospektu: (i) zdolno�ci produkcyjne działaj�cych operacyjnie zakładów 
zlokalizowanych w Polsce wynosz� ok. 200 tys. m3 rocznie; (ii) zdolno�ci produkcyjne zakładów zlokalizowanych  
w Wielkiej Brytanii wynosz� 50 tys. m3 (Grupa prowadzi aktualnie reorganizacj� tych zakładów) oraz (iii) planowana 
zdolno�� produkcyjna zakładu w Grudzi�dzu wynosi ok. 200 tys. m3 rocznie i ma by� osi�gni�ta w roku obrotowym 
2019/2020 (zdolno�� produkcyjna zakładu w Grudzi�dzu zale�e� b�dzie od produkowanego w nim asortymentu). Ł�czne 
zdolno�ci produkcyjne Grupy, pocz�wszy od roku obrotowego 2019/2020, b�d� wynosiły ok. 400 tys. m3 rocznie. Po 
rozpocz�ciu działalno�ci zakładu w Grudzi�dzu w okresie pierwszych 12 miesi�cy po jego uruchomieniu (rok obrotowy 
2016-2017) zdolno�ci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy b�d� ł�cznie umo�liwiały sprzeda� na poziomie 300 
tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie. 

Zakłady produkcyjne Grupy w Polsce charakteryzuje dogodne poło�enie geograficzne ze wzgl�du na blisko�� zasobów 
surowca drzewnego, a w przypadku poło�onego niedaleko portów morskich oraz sieci autostrad, zakładu produkcyjnego 
w Grudzi�dzu równie� mo�liwo�� korzystania z multimodalnego transportu produktów (transport drogowy, kolejowy 
i morski). Zakład w Grudzi�dzu jest ponadto zlokalizowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co umo�liwi Grupie 
uzyskanie pomocy publicznej w wysoko�ci 50% nakładów inwestycyjnych w postaci zwolnienia z podatku od dochodów 
osi�ganych na obszarze tego zakładu (z ograniczeniem maksymalnego pułapu nakładów inwestycyjnych na poziomie 
225,0 mln PLN) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomo�ci. Zasadniczo w celu optymalizacji logistyki i kosztów 
transportu wyrobów zakłady produkcyjne Grupy w Polsce realizuj� produkcj� dla przypisanych do danego zakładu 
klientów. Zakłady Grupy s� jednak na tyle uniwersalne, �e produkcja dla danego klienta mo�e by� przesuwana pomi�dzy 
zakładami, jak równie� realizowana w kilku zakładach równolegle. 
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Oprócz ww. zakładów produkcyjnych Spółka posiada cztery nieruchomo�ci poprodukcyjne, które s� zlokalizowane  
w Wiechlicach, �wi�tnie, Kowarach i Sobieszowie. Grupa rozwa�a sprzeda� ww. nieruchomo�ci poprodukcyjnych, 
jednak�e na Dat� Prospektu Grupa nie podj�ła jeszcze �adnych wi���cych działa� w zakresie ich zbycia. Szczegółowe 
informacje dotycz�ce zamiarów Grupy zwi�zanych ze zbyciem ww. nieruchomo�ci poprodukcyjnych znajduj� si�  
w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych – Polska”. 

Ka�dy z głównych zakładów produkcyjnych Grupy posiada plac magazynowy. Dodatkowo w Wielkiej Brytanii Grupa 
korzysta z centrum dystrybucyjnego w Much Wenlock o powierzchni 1,1 ha. 

W tabeli poni�ej przedstawiono podstawowe informacje na temat zakładanych przyszłych nominalnych zdolno�ci 
produkcyjnych zakładów Grupy po uruchomieniu zakładu w Grudzi�dzu w latach 2015/2016–2019/2020: 

 

Przybli�ona zdolno�� produkcyjna 
wyrobów gotowych 

 (tys. m3/rok) 

Za okres 2015/2016***  

Spółka* ............................................................................................................................................................ 200,0 

MrGarden i Grange Fencing ** ....................................................................................................................... 50,0 

Razem ............................................................................................................................................................. 250,0 

Za okres 2016/2017  

Spółka .............................................................................................................................................................. 200,0 

MrGarden i Grange Fencing ............................................................................................................................ 100,0 

Razem  ............................................................................................................................................................ 300,0 

Za okres 2017/2018  

Spółka .............................................................................................................................................................. 200,0 

MrGarden i Grange Fencing ............................................................................................................................ 150,0 

Razem  ............................................................................................................................................................ 350,0 

Za okres 2018/2019  

Spółka .............................................................................................................................................................. 200,0 

MrGarden i Grange Fencing ............................................................................................................................ 175,0 

Razem  ............................................................................................................................................................ 375,0 

Za okres 2019/2020  

Spółka .............................................................................................................................................................. 200,0 

MrGarden i Grange Fencing ............................................................................................................................ 200,0 

Razem ............................................................................................................................................................. 400,0 

�ródło: Spółka.  
 ___________________________  

*Dane obejmuj� zakłady produkcyjne Spółki w Zielonej Górze, Jeleniowie i Lubi�cinie. 

**Dane obejmuj� zakłady produkcyjne w Grudzi�dzu, Telford i Hull (zakład w Hull zamkni�to w lipcu 2016 r.). 
***Zakładane dane za rok 2015/2016 obejmuj� okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 2016 r. 

Spółka zakłada, �e po uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu do roku obrotowego 2019/2020 zdolno�ci 
produkcyjne wyrobów gotowych Grupy wzrosn� o ok. 60% w stosunku do stanu na Dat� Prospektu. 

Poni�ej przedstawiono najwa�niejsze informacje dotycz�ce linii produkcyjnych, głównych produktów oraz kluczowych 
klientów zakładów produkcyjnych Grupy. Wszystkie wskazane poni�ej zakłady produkcyjne stanowi� własno�� Grupy. 

Zakład produkcyjny w Zielonej Górze 

W Zielonej Górze funkcjonuj� dwa zakłady produkcyjne: (i) zakład produkuj�cy drewnian� architektur� ogrodow� 
(uruchomiony w lipcu 2007 r.) oraz (ii) zintegrowany z nim poprzez bezpo�redni� lini� dostarczania produktu ubocznego 
(surowca do produkcji pelletu) Zakład Produkcji Pellet (uruchomiony w czerwcu 2008 r.). 

Zakład w Zielonej Górze zajmuje si� przede wszystkim: (i) �rednicowym sortowaniem i korowaniem drewna okr�głego  
o ró�nych długo�ciach i �rednicach; (ii) przetarciem sortowanego drewna okr�głego; (iii) obróbk� wzdłu�n�  
i poprzeczn�, w trakcie których powstaj� półfabrykaty tartaczne; (iv) monta�em i pakowaniem drewnianej architektury 
ogrodowej z półfabrykatów tartacznych; (v) impregnacj� ci�nieniow� wyrobów drewnianej architektury ogrodowej  
w autoklawach. Produkowane przez Zakład półfabrykaty tartaczne s� wykorzystywane równie� przez inne zakłady 
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Grupy zlokalizowane w Polsce, w szczególno�ci przez zakład produkcyjny w Lubi�cinie, który w swojej strukturze nie 
posiada pierwszych etapów produkcji. 

Zakład Produkcji Pellet zajmuje si� produkcj� pelletu w oparciu głównie o surowiec (produkt uboczny) dostarczany  
z zakładu produkcyjnego architektury ogrodowej w Zielonej Górze. Zakład jest bardzo nowoczesnym, zautomatyzowanym 
zakładem realizuj�cym pełen proces produkcji i pakowania produktu. Ponadto w Zakładzie Produkcji Pellet zainstalowany 
jest nowoczesny układ kogeneracyjny, który wraz z układem kondensacji spalin wytwarza, opieraj�c si� na produkcie 
ubocznym jako paliwie, energi� ciepln� i elektryczn�. Na Dat� Prospektu jednostka kogeneracji jest przedmiotem dzier�awy 
na rzecz Stelmet Bioenergia. Szczegółowe informacje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zasad 
działania układu kogeneracyjnego znajduj� si� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Działalno�� Grupy w zakresie 
wytwarzania energii elektrycznej”. 

Powierzchnia Zakładu w Zielonej Górze to ok. 16,6 ha, w tym powierzchnia zadaszona to 5,1 ha. 

Zakład produkcyjny w Jeleniowie 

Zakład w Jeleniowie zajmuje si� przede wszystkim: (i) �rednicowym sortowaniem i korowaniem drewna okr�głego  
o długo�ci 1,8 m; (ii) przetarciem sortowanego drewna okr�głego; (iii) obróbk� wzdłu�n� i poprzeczn�, w trakcie których 
powstaj� półfabrykaty tartaczne; (iv) monta�em i pakowaniem drewnianej architektury ogrodowej z półfabrykatów 
tartacznych; (v) impregnacj� ci�nieniow� wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w autoklawach. Produkowane 
przez Zakład półfabrykaty tartaczne s� wykorzystywane równie� przez inne zakłady Grupy zlokalizowane w Polsce. 

Powierzchnia Zakładu w Jeleniowie to ok. 6,4 ha, w tym powierzchnia zadaszona to 2,2 ha. 

Zakład został uruchomiony w 1990 r. 

Zakład produkcyjny w Lubi�cinie 

Zakład w Lubi�cinie zajmuje si� przede wszystkim: (i) obróbk� wzdłu�n� i poprzeczn�, w trakcie której powstaj� 
półfabrykaty tartaczne; (ii) monta�em i pakowaniem drewnianej architektury ogrodowej z półfabrykatów tartacznych; 
(iii) impregnacj� ci�nieniow� wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w autoklawach; (iv) impregnacj� 
powierzchniow� wyrobów drewnianej architektury ogrodowej na linii malarskiej; oraz (v) suszeniem komorowym 
drewna. 

Powierzchnia Zakładu w Lubi�cinie to ok. 3,4 ha, w tym powierzchnia zadaszona to 1,2 ha. 

Zakład został nabyty przez Grup� w 2000 r. 

Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu 

Na Dat� Prospektu trwa budowa zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu, która rozpocz�ła si� w kwietniu 2015 r. Spółka 
zakłada, �e produkcja zostanie uruchomiona w pa�dzierniku 2016 r. Po rozpocz�ciu działalno�ci zakładu w Grudzi�dzu 
zdolno�ci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy b�d� ł�cznie umo�liwiały sprzeda� na poziomie 300 tys. m3 
produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych 12 miesi�cy po uruchomieniu zakładu  
w Grudzi�dzu. W latach 2017-2018 zakład w Grudzi�dzu b�dzie rozbudowywany o kolejne elementy a� do osi�gni�cia 
docelowej zdolno�ci produkcyjnej i magazynowej na poziomie ok. 200 tys. m3 produktów drewnianej architektury 
ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020 (zdolno�� produkcyjna zakładu w Grudzi�dzu zale�e� b�dzie od 
produkowanego w nim asortymentu). Zakład jest zlokalizowany na terenie Pomorskiej SSE i b�dzie najnowocze�niejszy 
w Grupie. Pod wzgl�dem funkcjonalnym i technologicznym jest wzorowany na zakładzie w Zielonej Górze, z tym �e 
docelowo pod wzgl�dem obszaru b�dzie zdecydowanie wi�kszy. 

Po planowanym uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu b�dzie on miał takie same zdolno�ci produkcyjne 
jak razem pozostałe główne zakłady Grupy w Polsce. W ramach Zakładu uruchomiona b�dzie odr�bna linia produkcyjna, 
która b�dzie wytwarzała lap panels (por. „Produkty Grupy”). Docelowo zdolno�ci produkcyjne zakładu w Grudzi�dzu 
b�d� wi�ksze o ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w porównaniu  
z istniej�cymi na Dat� Prospektu ł�cznymi zdolno�ciami produkcyjnymi zakładów produkcyjnych Grupy 
zlokalizowanych w Polsce. Zgodnie z obecnymi zasadami nabywania drewna w Lasach Pa�stwowych, MrGarden mo�e 
wnioskowa� o ilo�� drewna wynikaj�c� ze specyfikacji technicznej maszyn i urz�dze� wykorzystywanych do jego 
obróbki, a zdolno�ci produkcyjne wszystkich zainstalowanych linii b�d� wynosiły co najmniej 600 tys. m3 rocznie. 

Celem inwestycji realizowanej w Grudzi�dzu jest budowa zakładu produkcyjnego, który b�dzie jednym z podstawowych 
�ródeł dalszego rozwoju Grupy. Podstawowym celem operacyjnym MrGarden, realizuj�cego t� inwestycj� w ramach 
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Grupy, b�dzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które w du�ej cz��ci b�d� sprzedawane na rynku 
brytyjskim przez Grange Fencing. W zwi�zku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudzi�dzu oraz w ramach 
prowadzonej reorganizacji Grupa zako�czyła działalno�� produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej 
Brytanii w lipcu 2016 r. i zamknie działalno�� produkcyjn� zakładu w Telford w Wielkiej Brytanii do ko�ca 2016 r. (zob. 
„Opis działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”). W razie realizacji 
powy�szej reorganizacji Grupa zmieni profil działalno�ci Grange Fencing na logistyczno-handlowy. 

Zakłady produkcyjne w Hull i Telford 

W 2014 r. Grupa poprzez wehikuł inwestycyjny UK Investment oraz Grange Holding nabyła jednego z liderów na rynku 
w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc� drewnianej architektury ogrodowej.  
W wyniku akwizycji Grupa dzier�awi nieruchomo�ci w Wielkiej Brytanii w Telford oraz w Hull, na których 
zlokalizowane s� zakłady produkcyjne Grange Fencing. Zakłady zostały uruchomione odpowiednio w 1976 oraz 2013 
roku. Na Dat� Prospektu działalno�� produkcyjna prowadzona jest tylko w zakładzie w Telford. 

Powierzchnia zakładów w Hull i Telford to odpowiednio ok. 2,4 ha i 4,2 ha. 

W zwi�zku z prowadzon� reorganizacj� Grupy, o której mowa w rozdziale „Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych  
– Wielka Brytania”, Grupa zako�czyła działalno�� produkcyjn� w zakładzie zlokalizowanym w Hull w lipcu 2016 r.  
i zamknie działalno�� produkcyjn� w Telford do ko�ca 2016 r. 

Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji 

Wielka Brytania 

Na Dat� Prospektu Grupa rozpocz�ła prowadzenie reorganizacji działalno�ci operacyjnej Grupy i analizuje mo�liwo�� 
realizacji synergii kosztowych zwi�zanych z przej�ciem Grange Fencing w 2014 r. Powy�sza reorganizacja jest w istotny 
sposób powi�zana z planowanym otwarciem nowego zakładu produkcyjnego w Grudzi�dzu. 

W ramach prowadzonej reorganizacji w lipcu 2016 r. Grupa zako�czyła działalno�� produkcyjn� w zakładzie 
zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii. Planuje tak�e zamkn�� działalno�� produkcyjn� w Telford w Wielkiej 
Brytanii do ko�ca 2016 r. w zwi�zku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudzi�dzu, co b�dzie skutkowa� 
redukcj� po�rednich i bezpo�rednich kosztów produkcji ponoszonych przez Grup� oraz ograniczeniem zatrudnienia  
w Grange Fencing o ok. 110 miejsc pracy. Dotychczas poniesione koszty zwi�zane z restrukturyzacj� Grange Fencing  
(tj. do ko�ca sierpnia 2016 roku) wyniosły około 170 tys. GBP i były głównie zwi�zane z opisanym wy�ej zamkni�ciem 
zakładu i centrum dystrybucyjnego w Hull. 

Ponadto Grupa rozwa�a relokacj� dwóch dotychczasowych centrów dystrybucji znajduj�cych si� obecnie na terenie Wielkiej 
Brytanii (zamkni�tego w Hull oraz aktualnie funkcjonuj�cego w Much Wenlock), która ma na celu optymalizacj� logistyki 
dostaw i obni�enie kosztów transportu. Nowa lokalizacja centrów dystrybucji planowana jest na obszarach o najwy�szym 
zaludnieniu (np. aglomeracja londy�ska). 

Opisana powy�ej restrukturyzacja na terenie Wielkiej Brytanii zostanie przeprowadzona do ko�ca roku obrotowego 
2019/2020, przy czym wi�kszo�� kosztów (szacowana przez Zarz�d na 1,2 mln GBP) zostanie poniesiona w latach 
obrotowych 2015/2016 i 2016/2017. 

W ocenie Zarz�du przewidywane przepływy pieni��ne wynikaj�ce z zaplanowanej restrukturyzacji pokryj� ł�czne koszty 
jej przeprowadzenia w ci�gu drugiego roku obrotowego nast�puj�cego po jej rozpocz�ciu, tj. w roku obrotowym 2017/2018. 

Koszty zwi�zane z opisan� powy�ej restrukturyzacj� nie zostały uj�te w historycznych danych finansowych prezentowanych  
w Prospekcie, poniewa� zostały poniesione po 30 czerwca 2016 r. Na Dat� Prospektu koszty poniesione w zwi�zku  
z restrukturyzacj� w Wielkiej Brytanii wynosz� ok. 0,2 mln GBP. Do Daty Prospektu Spółka zgodnie z MSR 37.14 nie była 
zobowi�zana do zawi�zania rezerw z tytułu prowadzonego procesu restrukturyzacji, natomiast nie wyklucza ich zawi�zania na 
dalszym etapie restrukturyzacji. 

Na Dat� Prospektu Grupa nie identyfikuje istotnych ryzyk w zwi�zku z realizowan� w Wielkiej Brytanii restrukturyzacj�,  
w tym ryzyka sporów zbiorowych w zwi�zku z opisan� powy�ej restrukturyzacj�. 

Polska 

Na Dat� Prospektu Grupa rozwa�a sprzeda� nieruchomo�ci poprodukcyjnych w Wiechlicach, �wi�tnie, Kowarach oraz 
Sobieszowie. Na Dat� Prospektu Grupa nie podj�ła jeszcze �adnych wi���cych działa� w zakresie zbycia wskazanych 
aktywów. 



STELMET S.A. 

 

144 
 

Proces produkcyjny 

Grupa, jako pionowo zintegrowany producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej, realizuje w cało�ci 
proces wytwarzania oferowanych produktów, wykonuj�c samodzielnie wszystkie procesy technologiczne – od zakupu 
surowca drzewnego a� po pakowanie gotowych wyrobów i dostarczenie ich do odbiorców, co zapewnia jej pełn� 
kontrol� nad terminowo�ci� oraz jako�ci� wykonania produktów. Po nabyciu surowca proces produkcyjny w zakładach 
produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w Polsce rozpoczyna si� od manipulacji surowca (tzn. ci�cia drewna na 
odpowiednie długo�ci), sortowania surowca według okre�lonych długo�ci i �rednic, a nast�pnie przetarcia (czyli rozkroju 
kłód), w wyniku którego powstaj� półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt 
uboczny (zr�bki, trociny, wióry, zrzyny), które wykorzystywane s� przez Grup� do produkcji pelletu (paliwa 
ekologicznego) albo te� bezpo�rednio sprzedawane producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom  
w stanie nieprzetworzonym. Nast�pnie półfabrykaty s� poddawane procesowi obróbki maszynowej i suszenia,  
a ko�cowymi etapami produkcji s� monta� pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego 
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Poniewa� w procesie produkcji i sprzeda�y do 
klientów Grupy nie uczestnicz� inne podmioty zewn�trzne, Grupa nie ponosi dodatkowych kosztów w tym zakresie  
i dzi�ki temu mo�e realizowa� wy�sze mar�e ni� wi�kszo�� jej konkurentów, którzy korzystaj� z zakupu cz��ci lub 
cało�ci oferowanych produktów od podmiotów zewn�trznych. 

Wa�nym wska�nikiem w procesie produkcji jest jego efektywno�� Jest ona mierzona procentem wyrobu gotowego, który 
Grupa jest w stanie uzyska� z przerobienia 1 m3 surowca. Grupa nabywa w Lasach Pa�stwowych okre�lon� ilo�� m3 
drewna. W ostatnich trzech latach Grupa nabywała surowiec, który mo�na podzieli� na nast�puj�ce grupy materiałowe: 

	 niesortowana dłu�yca sosnowa;  

	 niesortowana dłu�yca �wierkowa; 

	 niesortowana kłoda sosnowa; 

	 niesortowana kłoda �wierkowa; 

	 niesortowana papierówka sosnowa; 

	 niesortowana papierówka �wierkowa; 

	 niesortowane �erdzie sosnowe; oraz  

	 niesortowany kopalniak sosnowy. 

Ilo�� ta jest okre�lana przez dostawc� (Lasy Pa�stwowe) jako drewno bez kory, natomiast Grupa odbiera surowiec z kor� 
i sama, na terenie swoich zakładów produkcyjnych, dokonuje odkorowania. Kora stanowi �rednio dodatkowo ok. 8%  
w stosunku do ilo�ci m3 drewna zakupionego w Lasach i jest traktowana przez Grup� jako produkt uboczny. 
Odkorowane drewno trafia do dalszej obróbki. Na kolejnych etapach procesu produkcyjnego równie� powstaje produkt 
uboczny (m.in. zr�bki, trociny, wióry), który stanowi ok. 65% zakupionego surowca. Oznacza to, �e obecnie �rednia 
efektywno�� produkcji zakładów Grupy działaj�cych w Polsce, które w 100% przetwarzaj� surowiec okr�gły i realizuj� 
pełen proces produkcyjny, kształtuje si� na poziomie ok. 35%. Efektywno�� procesu produkcji w nowym zakładzie 
produkcyjnym w Grudzi�dzu powinna docelowo kształtowa� si� na poziomie 40-45%, co b�dzie wynikało ze znacz�cego 
udziału w produkcji tzw. lap panels (których efektywno�� produkcji przekracza 50%). 

Drewniana architektura ogrodowa 

Proces produkcji realizowany na terenie zakładów produkcji architektury ogrodowej Grupy zlokalizowanych w Polsce 
obejmuje jego cało�� i składa si� z nast�puj�cych etapów: 

	 planowanie produkcji; 

	 manipulacja długiego surowca okr�głego, czyli ci�cie pni na kłody; 

	 odkorowanie; 

	 sortowanie kłód według �rednic; 

	 przetarcie, czyli rozkrój kłód na elementy o przekroju prostok�tnym, tzw. półfabrykaty; 

	 wielooperacyjna obróbka maszynowa półfabrykatów; 

	 suszenie półfabrykatów, produktów (etap ten nie dotyczy wszystkich wyrobów); 
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	 malowanie produktów (etap ten nie dotyczy wszystkich wyrobów); 

	 prace monta�owe; 

	 pakowanie produktów; oraz 

	 impregnacja produktów. 

Poni�ej przedstawiono opis poszczególnych etapów procesu produkcyjnego drewnianej architektury ogrodowej. 

Planowanie produkcji 

W celu precyzyjnego okre�lenia rocznej wielko�ci i struktury asortymentowej produkcji, w celu utrzymywania 
odpowiednich stanów magazynowych produktów gotowych, wymaganych dla terminowej realizacji pó�niejszych 
zamówie�, Grupa wykorzystuje swoj� unikaln� wiedz� z lat poprzednich dotycz�c� współpracy z najwi�kszymi 
klientami. Realizacja dostaw odbywa si� w du�ej mierze przy wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych  
w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Wi���ce zamówienia na konkretne dostawy s� składane 
przez klientów z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, dlatego Grupa buduje stoki magazynowe; maj�c na uwadze takie 
czynniki jak: sezonowo�� zamówie�, aktualne trendy na rynku architektury ogrodowej, historyczne wielko�ci i gam� 
produktów zamawianych dla danego klienta, a tak�e mo�liwo�� zrealizowania dostaw w oparciu o zamówienia ad hoc. 
W zwi�zku z powy�szym Grupa musi zaplanowa� produkcj� tak, aby: (i) linie produkcyjne były równomiernie obci��one 
w ci�gu całego roku obrotowego; (ii) wcze�niej wdro�ona do produkcji struktura produktów była zbli�ona do 
oczekiwanej w okresie dostaw; (iii) pozostawi� cz��� mocy do dyspozycji ad hoc w czasie realizacji najwi�kszych 
dostaw; (iv) efektywnie wykorzysta� powierzchni� magazynow�; (v) efektywnie gospodarowa� płynno�ci� i kapitałem 
obrotowym. Posiadane przez Grup� aktywa trwałe oraz nieruchomo�ci daj� istotne zdolno�ci magazynowe wyrobów 
gotowych i pozwalaj� realizowa� du�e wolumeny dostaw w krótkich okresach. 

Manipulacja surowca okr�głego 

Manipulacja surowca okr�głego polega na ci�ciu pni drzew o kilkunastometrowej długo�ci na technologicznie okre�lone 
krótsze odcinki, tzw. kłody. Wykonywana jest bezpo�rednio przez pracowników przy u�yciu r�cznych pił spalinowych. 
Nast�pnie kłody s� transportowane wózkami widłowymi na miejsca składowe. Etap manipulacji dotyczy tylko cz��ci 
przerabianego przez Grup� drewna, gdy� cz��� surowca trafia ju� do Grupy w odpowiedniej długo�ci. W ramach Grupy 
rozró�niane s� dwa rodzaje manipulacji długiego surowca okr�głego: 

	 manipulacja wraz z sortowaniem r�cznym (pomiarem r�cznym) według �rednic, w wyniku której nast�puje 
segregacja kłód według długo�ci i �rednicy;  

	 manipulacja bez sortowania r�cznego według �rednic, w wyniku której nast�puje segregacja kłód wył�cznie 
według długo�ci. 

Odkorowanie 

Od dostawcy (Lasy Pa�stwowe) Grupa odbiera surowiec z kor� i sama, na terenie swoich zakładów produkcyjnych, 
dokonuje odkorowania. Kora stanowi �rednio dodatkowo ok. 8% w stosunku do ilo�ci m3 zakupionego przez Grup� 
drewna i jest traktowana przez Grup� jako produkt uboczny. Odkorowane drewno trafia do dalszej obróbki. 

Sortowanie kłód 

Sortowanie kłód według �rednic z dokładno�ci� do 1 cm odbywa si� w ramach Grupy w zale�no�ci od dost�pnej 
technologii maszyn na dwa sposoby: 

	 r�czny w tartaku w Starym Kisielinie, w ramach opisanego powy�ej etapu manipulacji, podczas którego 
sortowane s� kłody o �rednicy w cienkim ko�cu wi�kszej ni� 350 mm; wynikiem r�cznego sortowania s� 
pogrupowane według �rednic i długo�ci kłody z kor�; 

	 maszynowy, w Jeleniowie oraz Zielonej Górze, na linii sortowniczej, podczas którego sortowana jest tylko jedna 
długo�� kłody do maksymalnej �rednicy w cienkim ko�cu 350 mm. 

Sortowanie maszynowe na linii sortowniczej pozwala natomiast na: 

	 pomiar obj�to�ci w 3D (w osiach xyz) kłód z kor�; 

	 wykrywanie metalu w kłodach; 
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	 korowanie kłód; 

	 pomiar obj�to�ci w 3D (w osiach xyz) kłód bez kory; 

	 segregacj� kłód bez kory w jednej długo�ci według �rednic. 

Podczas sortowania maszynowego powstaje produkt uboczny w postaci kory wykorzystywany w Spółce jako opał  
w kotłowni na terenie Zakładu Produkcji Pellet, która ogrzewa równie� zakład produkcji architektury ogrodowej  
w Zielonej Górze, lub sprzedawany jest do innych podmiotów. 

Przetarcie, czyli rozkrój kłody 

Przetarcie, czyli rozkrój kłody, przebiega ka�dorazowo wył�cznie dla jednej długo�ci i jednej �rednicy i polega na 
optymalnym wyci�ciu jednego elementu (tzw. materiału głównego) o przekroju prostok�tnym (optymalnie o przekroju 
kwadratu) z mo�liwie najwi�kszymi przek�tnymi oraz dodatkowo, je�eli to mo�liwe, kilku mniejszych elementów  
o przekroju prostok�tnym (tzw. materiału bocznego). Uzyskane w ten sposób półfabrykaty, tzw. półfabrykaty brutto,  
o wymiarach uzasadnionych technologicznie znajduj� zastosowanie w dalszym procesie przetwarzania. 

W wyniku przetarcia kłód powstaje równie� produkt uboczny: trociny, zr�bki i zrzyny długie, który w zale�no�ci od 
potrzeb Spółki jest wykorzystywany (i) jako surowiec do produkcji paliwa ekologicznego – pelletu; (ii) jako opał  
w kotłowni na terenie Zakładu Produkcji Pellet lub (iii) sprzedawany do innych podmiotów. 

Wielooperacyjna obróbka maszynowa 

Wielooperacyjna obróbka maszynowa półfabrykatów brutto to proces cz�sto kilku czynno�ci wykonywanych na ró�nych 
stanowiskach roboczych na jednym półfabrykacie brutto, któremu nadaje si� ostateczny kształt w celu konkretnego 
zastosowania podczas montowania podzespołów lub kompletnych produktów. Na tym etapie procesu produkcyjnego 
półfabrykaty o ostatecznym kształcie nazywane s� półfabrykatami netto. W ramach tego procesu mo�na wyró�ni� 
obróbk� wzdłu�n� oraz poprzeczn�. 

Suszenie drewna 

Suszenie drewna odbywa si� na ró�nych etapach procesu produkcyjnego i wynika z uwarunkowa� technologicznych 
poszczególnych etapów produkcji oraz z docelowej klasy u�ytkowej wyprodukowanej drewnianej architektury ogrodowej. 
Aby uzyska� wysok� efektywno��, a tak�e jako�� suszenia drewna, stosuje si� zró�nicowane konstrukcje komór 
suszarniczych oraz specjalne programy steruj�ce procesem suszenia. Suszenie dotyczy małej cz��ci przetwarzanego drewna. 

Prace monta�owe 

Monta� jest etapem składania i ł�czenia pojedynczych półfabrykatów netto w podzespoły lub bezpo�rednio w kompletny 
produkt. W zale�no�ci od produktu odbywa si� on automatycznie na liniach monterskich lub r�cznie przy u�yciu 
drobnych narz�dzi.  

Pakowanie produktów 

Bezpo�rednio po monta�u nast�puje pakowanie produktów. Sposób pakowania ma na celu zachowanie zarówno jako�ci 
produktu, jak i zasad bezpiecze�stwa w dalszych procesach logistycznych. Proces pakowania produktów w du�ej cz��ci 
jest wykonywany r�cznie. Odpowiednie układanie poszczególnych produktów na �rodku transportu (optymalne 
wypełnienie przestrzeni ładunkowej, przy uwzgl�dnieniu limitów wagowych oraz miejsc rozładunku) jest elementem 
skomplikowanego procesu planowania logistyki.  

Impregnacja/malowanie 

Grupa opracowała oraz wdro�yła autorski program sterowania procesem impregnacji drewna. W efekcie zoptymalizowano 
czas procesu oraz poziom zu�ycia impregnatu przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jako�ci produktów gotowych. 
Impregnacja produktów to ostatni etap procesu produkcyjnego słu��cy przede wszystkim zabezpieczeniu drewnianej 
architektury ogrodowej przed czynnikami biologicznymi, czyli przed insektami, grzybami i ple�ni�. W Grupie stosowane s� 
nast�puj�ce rodzaje impregnacji: 

	 ci�nieniowa, która odbywa si� w autoklawach, czyli stalowych zbiornikach z zamkiem hermetycznym, podczas 
której w wyniku pró�ni wst�pnej, a nast�pnie ci�nienia drewno zostaje nasycone �rodkiem zabezpieczaj�cym. 
Do �rodków zabezpieczaj�cych, czyli impregnatów, dodawane s� równie� pasty koloryzuj�ce, które nadaj� 
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produktom dodatkowo walor estetyczny. Proces impregnacji ci�nieniowej jest w pełni automatyczny, oparty na 
autorskim, nale��cym do Spółki programie steruj�cym; 

	 powierzchniowa, która odbywa si� na linii malarskiej, gdzie w automatycznym procesie nast�puje barwienie 
produktów drewnianej architektury ogrodowej. 

Proces produkcyjny w zakładzie w Grudzi�dzu b�dzie obejmował wszystkie wskazane wy�ej etapy produkcji. Pozostałe 
trzy główne zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane w Polsce (w Zielonej Górze, Jeleniowie, Lubi�cinie) realizuj�  
w wi�kszo�ci wy�ej wymienione etapy produkcji z zastrze�eniem, �e zakłady w Zielonej Górze oraz Jeleniowie nie 
przeprowadzaj� suszenia, a zakład w Lubi�cinie nie przeprowadza etapów produkcji zwi�zanych z sortowaniem, 
manipulacj� oraz przetarciem surowca. Dodatkowo na Dat� Prospektu zakład w Lubi�cinie jako jedyny wykonuje 
impregnacj� powierzchniow� – malowanie. W zakresie, w którym zakłady w Zielonej Górze, Jeleniowie oraz Lubi�cinie 
nie realizuj� poszczególnych etapów produkcji, wykonywane s� transporty mi�dzyzakładowe. Niektóre etapy produkcji 
realizowane s� równie� przez pomocniczy zakład Grupy – tartak w Starym Kisielinie, w którym zachodz� tylko trzy 
pierwsze etapy procesu produkcyjnego, a mianowicie: manipulacja długiego surowca okr�głego, sortowanie r�czne kłód 
według �rednic i przetarcie, czyli rozkrój kłód.  

Zmiany w procesie produkcyjnym w latach 2010–2015 obejmowały przede wszystkim: 

	 inwestycj� w automatyczn� lini� malarsk�, której innowacyjny charakter pozwolił zast�pi� metod� 
zanurzeniow� przy impregnacji powierzchniowej przy jednoczesnym wzro�cie wydajno�ci produkcji 
i podniesieniu jako�ci produktów; 

	 wdro�enie autorskiego, nale��cego do Spółki, programu steruj�cego procesem impregnacji ci�nieniowej, który 
spowodował optymalizacj� kosztów i czasu procesu na tym etapie produkcji; 

	 inwestycje w dodatkowe autoklawy w poszczególnych zakładach z równoległym wprowadzeniem ró�nych 
kolorów impregnacji ci�nieniowej; 

	 inwestycje we własne projekty rozwojowe maszyn i urz�dze� maj�ce na celu polepszanie organizacji 
i ergonomii stanowisk roboczych, wzrost automatyzacji poszczególnych etapów produkcji, bezpiecze�stwa 
pracowników i efektywno�ci procesu produkcyjnego; 

	 zakup nowych, lepiej technologicznie dopasowanych, wydajniejszych i bardziej energooszcz�dnych maszyn 
i urz�dze�; 

	 wdro�enie w Spółce zintegrowanego systemu informatycznego SAP, który zdecydowanie poprawił komunikacj� 
w wewn�trznym i zewn�trznym otoczeniu biznesowym oraz usystematyzował i zestandaryzował materiały 
i procesy; 

	 wdro�enie koncepcji długo- i krótkoterminowego planowania produkcji, z podziałem na funkcje centralne 
i decentralne (lokalne) w ramach poszczególnych zakładów Grupy zlokalizowanych w Polsce przy u�yciu 
zaawansowanych narz�dzi informatycznych, które umo�liwiaj� zrównowa�one i ekonomicznie optymalne 
wykorzystanie zasobów materiałowych, pracowniczych i logistycznych; 

	 okre�lenie głównych i wył�cznych kompetencji produkcyjnych poszczególnych zakładów, które gwarantuj� 
optymaln� wydajno�� i jako�� produkcji. 

Pellet 

Proces produkcyjny pelletu mo�na podzieli� na nast�puj�ce etapy:  

	 rozdrabnianie do odpowiedniej frakcji i przesiewanie surowca (produktu ubocznego); 

	 suszenie surowca (produktu ubocznego); 

	 granulacja (proces zasadniczy); 

	 pakowanie. 

Pellet jest wytwarzany na nowoczesnej wieloetapowej linii produkcyjnej zdalnie sterowanej i kontrolowanej z jednego 
miejsca za pomoc� systemu online, który dodatkowo umo�liwia wizualizacj� całego procesu produkcji. Moce 
produkcyjne Zakładu Produkcji Pellet wynosz� ok. 110 tys. ton pelletu rocznie. Proces produkcyjny pelletu 
charakteryzuje si� bardzo wysok� automatyzacj�, przez co zatrudnienie w Zakładzie Produkcji Pellet, który pracuje  
w cyklu 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu, wynosi mniej ni� 20 osób. Poni�ej przedstawiono opis poszczególnych 
etapów procesu produkcyjnego pelletu. 
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Linia rozdrabniania i przesiewania surowca mokrego 

Wydajno�� maksymalna linii wynosi 35 ton/godz. mokrego surowca, istnieje mo�liwo�� płynnej regulacji wydajno�ci  
w przedziale 10–35 ton/godz., stosuj�c sekwencj� pracy trzech młynów. Wydajno�� linii jest monitorowana za pomoc� 
procesora wagowego zainstalowanego w ci�gu transportowym podaj�cym materiał na lini� produkcyjn�. 

Decyzja o konfiguracji (liczbie pracuj�cych młynów, a co za tym idzie – wydajno�ci całej linii) jest podejmowana przez 
osoby z nadzoru w zale�no�ci od wcze�niej ustalonych planów produkcji. 

Linia suszenia 

Linia suszenia składa si� z dwóch suszarni ta�mowych o wydajno�ci odpowiednio 8 i 10 ton/godz. Suszenie odbywa si� 
poprzez przepływ ogrzanego powietrza przez warstw� materiału rozło�onego równomiernie na siatce stanowi�cej 
element transportowy w komorze suszenia. Temperatura suszenia wynosi mniej ni� 100ºC, co pozwala unikn�� 
nadpalenia materiału i wypalenia naturalnego lepiszcza zawartego w drewnie oraz zmiany naturalnego, atrakcyjnego 
jasnego koloru drewna. Powietrze jest ogrzewane za pomoc� wymienników ciepła typu powietrze/woda. 
ródłem ciepła 
jest mieszanina wody z glikolem ogrzewana w w��le cieplnym. Energia cieplna jest wytwarzana przez trzy kotły, w tym 
jedn�, bazow� jednostk� kogeneracyjn�, opalane paliwem w postaci produktu ubocznego (kor�, zr�bkami, trocinami, 
wiórami oraz zrzynami). 

W zale�no�ci od wymaganej wydajno�ci całej linii technologicznej podejmowana jest decyzja o pracy suszarni  
w tandemie lub pojedynczo. Dodatkowo system sterowania urz�dzeniem pozwala na płynn� regulacj� wydajno�ci na 
podstawie parametrów wyj�ciowych (wilgotno��), które kontrolowane s� na wyj�ciu urz�dzenia. 

Linia granulowania 

Faza granulowania jest głównym etapem produkcji pelletu. Proces granulowania rozpoczyna si� od dokładnego 
rozdrobnienia wcze�niej wysuszonego surowca w dwóch specjalnie do tego przystosowanych młynach. Po rozdrobnieniu 
surowiec trafia do zbiornika kondycjonuj�cego, który ma za zadanie wyrównanie parametrów wilgotno�ciowych 
wcze�niej rozdrobnionego i wysuszonego materiału. Na dalszym etapie materiał jest transportowany do granulatorów, 
jednocze�nie automatycznie kontrolowana jest jego wilgotno��, w przypadku zbyt niskiej wilgotno�ci koryguje si� go, 
dozuj�c wod� do mieszalnika. 

Tak przygotowany materiał trafia do dozowników, potem do kondycjonerów, w których mieszank� podgrzewa si� do 
temperatury wcze�niej okre�lonej, zazwyczaj 70oC. Podgrzewanie ma za zadanie poprawienie wła�ciwo�ci scalaj�cych 
substancji zawartych w drewnie (lignina). Nast�pnie tak przygotowany trafia do granulatorów. Linia granulacji składa si� 
z czterech granulatorów o wydajno�ci 4 ton/godz. ka�dy. Wydajno�� linii mo�e by� regulowana w sposób płynny dla 
poszczególnych granulatorów, jak i równie� zmniejszaniem liczby pracuj�cych granulatorów. Pomiar wydajno�ci jest 
stale monitorowany na wadze przepływowej zainstalowanej na drodze transportu wyrobu gotowego w kierunku 
zbiorników magazynowych. 

Po etapie granulowania gor�cy produkt (ok. 100oC) trafia do dwóch chłodnic, gdzie po schłodzeniu produkt jest 
odsiewany na frakcje poni�ej 3,15 mm, a wyrób gotowy transportowany jest do czterech buforowych zbiorników 
magazynowych. 

Pellet ze zbiorników mo�e zosta� przekazany do linii pakowania w big-bagi po 1000 kg lub w worki po 15 kg. Linia 
umo�liwia tak�e transport produktu gotowego ze zbiorników buforowych bezpo�rednio do autocystern. 

Linia pakowania 

Pakowanie wyrobu gotowego odbywa si� na w pełni automatycznej linii.  

Proces pakowania worków 15 kg rozpoczyna si� od dwóch linii napełniania i zamykania worków. Na tym etapie wyrób 
gotowy jest dozowany do wcze�niej przygotowanego worka z odpowiedniego r�kawa foliowego. Na dalszym etapie 
worek jest transportowany w kierunku paletyzera. Do pakowania pelletu wykorzystywane s� r�kawy foliowe o rozmiarze 
odpowiednim do �rednicy produktu i o odpowiednich standardach jako�ciowych.  

Worki s� układane w sposób automatyczny na palecie, nast�pnie po osi�gni�ciu zaprogramowanej liczby paleta trafia do 
urz�dzenia, które zabezpiecza cały ładunek szczelnym kapturem. Tak przygotowana paleta trafia na odpowiednie pole 
odkładcze magazynu. 

Wydajno�� nominalna linii pakowania wynosi 27 ton/godz., jest ona uzale�niona od dost�pno�ci wyrobu gotowego  
w zbiornikach buforowych. Wydajno�� zarówno chwilowa, jak i dobowa jest stale monitorowana na panelach obsługi 
urz�dzenia. 
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Wy�ej wskazane etapy procesu produkcyjnego stanowi� zintegrowany ci�g technologiczny, którego maksymalna 
wydajno�� wynosi 16 ton wyrobu gotowego na godzin�. W razie awarii nawet jednego całego ogniwa procesu 
produkcyjnego (np. obie suszarnie) produkcja pelletu nie jest mo�liwa. 

System kontroli jako�ci 

W ramach funkcjonuj�cego w Grupie procesu produkcyjnego poszczególne elementy produktów, ich podzespoły, a tak�e 
kompletne produkty s� przedmiotem wielu czynno�ci kontrolnych dokonywanych przez pracowników Grupy na ró�nych 
stanowiskach roboczych. Z uwagi na charakterystyk� produktów, a tak�e liczb� i ró�norodno�� stanowisk roboczych 
bior�cych udział w procesie produkcyjnym w Grupie obowi�zuje polityka samokontroli jako�ci produktów, która jest 
dokonywana przez pracowników zarówno bezpo�rednio, jak i po�rednio produkcyjnych. Funkcj� kontroluj�c� i nadzoruj�c� 
w stosunku do wspomnianej wy�ej samokontroli pełni kadra kierownicza. Ponadto kluczowi odbiorcy produktów Grupy 
systematycznie wprowadzaj� coraz bardziej rygorystyczne standardy kontroli jako�ci produktów oferowanych przez Grup�, 
m.in. procesu ich produkcji, �ródeł pochodzenia surowca wykorzystywanego w procesie produkcyjnym, rodzaju u�ywanych 
�rodków ochrony drewna (impregnaty). Kontrola jako�ci produktów oferowanych przez Grup� jest dodatkowo realizowana 
poprzez audyty prowadzone przez przedstawicieli kluczowych odbiorców produktów Grupy. 

Wysok� jako�� sprzedawanych przez Grup� produktów zapewniaj�: (i) kontrola jako�ciowa i ilo�ciowa dostarczanych 
surowców i materiałów, a tak�e ich wykorzystanie, które jest zgodne z technologi� i zasad� gospodarno�ci; (ii) kontrola 
jako�ciowa i ilo�ciowa dostarczanych cz��ci eksploatacyjnych do maszyn i urz�dze� oraz dbało�� o utrzymanie ich  
w ruchu i nale�yte u�ytkowanie; (iii) organizacja stanowisk roboczych, ci�gów technologicznych i optymalnego 
przepływu strumienia materiału w ramach procesów; oraz (iv) �wiadomo�� i kompetencja pracowników. 

Sposób i zakres kontroli jako�ci produktów reguluj� obowi�zuj�ce w Grupie poni�sze zbiory zasad: 

	 „Podstawowe zasady kontroli jako�ci dla pracowników produkcji”, które okre�laj� zasady pracy nad produktem 
(tj. sortowanie i segregacja materiału, monta� i pakowanie wyrobu gotowego oraz znakowanie produktów), 
wytyczne obejmuj�ce stanowisko pracy oraz kompetencje pracowników; 

	 „Organizacja przepływów materiałowych na wydziałach produkcji”, która okre�la zasady opracowywania map 
składowania materiałów i opakowa�, logistyk� materiałów w obr�bie stanowiska pracy oraz najwa�niejsze 
zasady efektywnego przepływu materiałów; 

	 „Podstawowe zasady kontroli jako�ci dla pracowników magazynów wyrobów gotowych”, które okre�laj� zasady 
badania jako�ci wyrobów gotowych, jako�ci opakowa� oraz rotacji wyrobów gotowych na składzie; 

	 „Kontrola jako�ci wyrobu gotowego Zakładu Produkcji Pellet”, która okre�la sposoby: poboru wyrobu 
gotowego do prób pelletu, przeprowadzania poszczególnych bada�, dokumentowania otrzymanych wyników 
oraz zasady magazynowania pobranych próbek pelletu, ich opisu i przechowywania. 

Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców 

Surowiec drzewny 

Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest surowiec 
drzewny, który jest głównym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych. Koszt surowca drzewnego stanowi 36,0% 
kosztów własnych sprzeda�y Grupy w okresie 9 miesi�cy roku 2015/2016. Szczegółowe koszty nabywania surowców 
zostały wskazane w rozdziale „Przegl�d sytuacji operacyjnej i finansowej – Informacje ogólne – Ceny surowców”. Na 
potrzeby produkcji pelletu Grupa jako surowiec wykorzystuje produkt uboczny powstaj�cy w czasie przetwarzania 
drewna w procesie produkcyjnym drewnianej architektury ogrodowej. 

Na rynku polskim dost�pne s� dwa �ródła pozyskania drewna: (i) Lasy Pa�stwowe, działaj�ce poprzez odpowiednie 
nadle�nictwa; oraz (ii) podmioty prywatne. Grupa Stelmet pozyskuje drewno przede wszystkim od nadle�nictw Lasów 
Pa�stwowych. W wyniku długoletniej i stabilnej współpracy z Lasami Pa�stwowymi Grupa ugruntowała swoj� 
wiarygodno�� jako jeden z najwi�kszych odbiorców drewna w Polsce. Na rynku brytyjskim Grupa nie pozyskuje 
surowca w postaci drewna, gdy� w procesie produkcji wykorzystywane s� gotowe komponenty z drewna nabywane od 
podmiotów spoza Grupy. 

Z uwagi na areał le�ny oraz przede wszystkim ze wzgl�du na �redni� roczn� poda� surowca drzewnego (ok. 97% rocznej 
poda�y na rynku polskim) Lasy Pa�stwowe zajmuj� na polskim rynku drzewnym niekwestionowan� pozycj� 
monopolisty i na wielu obszarach Polski s� jedynym dostawc� tego surowca. 
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Zakupy drewna w Lasach Pa�stwowych realizowane s� poprzez: 

	 internetowe przetargi ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym, zwanym potocznie „portalem”; 

	 internetowe przetargi ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym dla przedsi�biorców realizuj�cych nowe 
inwestycje, zwane potocznie „nowymi inwestycjami”; 

	 systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, zwane potocznie „e-systemowymi”; 

	 aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, zwane potocznie „e-drewnem”; 

	 inne aukcje i submisje; 

	 negocjacje handlowe; oraz 

	 na podstawie cennika sprzeda�y detalicznej. 

Ze wzgl�du na powy�sze zasady sprzeda�y drewna przez Lasy Pa�stwowe s� bardzo istotnym czynnikiem maj�cym 
wpływ na działalno�� Grupy. 

W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015 
nast�pił wzrost cen, co obok akwizycji przez Grup� Grange Fencing, posiadaj�cej ni�sz� rentowno�� ni� Spółka, 
przeło�yło si� na spadek rentowno�ci Grupy. Poprzez system zakupu drewna w Lasach Pa�stwowych w wyniku wzrostu 
realizowanej przez Grup� produkcji architektury ogrodowej (a w konsekwencji wielko�ci zakupionego surowca 
drzewnego) w strukturze zakupów, w roku obrotowym 2014/2015 wzrósł udział drewna nabywanego na otwartych 
aukcjach, co wpłyn�ło negatywnie na �redni� cen� zakupu. Wi�kszy wolumen zakupionego drewna umo�liwia jednak 
Grupie w kolejnym okresie (rok obrotowy 2015/2016) zakup wi�kszej ilo�ci drewna poprzez Portal Le�no-Drzewny, 
gdzie ceny kształtuj� si� poni�ej cen uzyskiwanych na otwartych aukcjach. 

Ceny drewna w poszczególnych regionach Polski s� zró�nicowane, dlatego w celu optymalnego kosztowo zaopatrzenia 
w surowiec prowadzona jest współpraca z wieloma nadle�nictwami zgrupowanymi w Regionalnych Dyrekcjach Lasów 
Pa�stwowych zlokalizowanymi głównie w Polsce zachodniej. 

W obszarze zakupu drewna w Lasach Pa�stwowych dla drewna kontraktowanego poprzez Portal Le�no-Drzewny 
nast�piła zmiana i od 1 stycznia 2014 r. mo�liwe jest prowadzenie negocjacji zakupów na okres 12 miesi�cy (przed 
dniem 1 stycznia 2014 r. było to 6 miesi�cy). Powy�sza zmiana sposobu zakupu umo�liwia długofalowe planowanie  
w obszarze kosztów wytworzenia produktów gotowych. 

Poni�ej przedstawiono opis głównych sposobów pozyskiwania surowca drzewnego, z których korzysta Grupa. 

Internetowe przetargi ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym (tzw. portal) 

Przetargi tego typu odbywaj� si� raz w roku, udział w nich mog� wzi�� tylko kupuj�cy, którzy posiadaj� histori� 
zakupów, to znaczy, �e w poprzednich latach kupowali ju� drewno okr�głe w Lasach Pa�stwowych. W ramach tej 
procedury mo�na zło�y� ofert� zakupu na maksymalnie 70% ilo�ci wynikaj�cej z historii zakupionego drewna  
w ostatnich dwóch latach. Na wystawiony do sprzeda�y surowiec obowi�zuje sztywna cena. W systemie widoczne jest 
obło�enie poszczególnych ofert, dzi�ki czemu kupuj�cy decyduje o redukcji składanej oferty – w przypadku du�ego 
obło�enia, a co za tym idzie – du�ej redukcji, mo�e przenie�� swoj� ofert� (lub jej cz���) na inne, mniej obło�one 
nadle�nictwo. Istnieje mo�liwo�� zawarcia umowy na dwa lata, przy czym przypis drewna w drugim roku jest co do 
ilo�ci identyczny jak w pierwszym, lecz w przypadku zmiany ceny przez Lasy Pa�stwowe w trakcie trwania umowy 
w drugim roku obowi�zuje nowa cena.  

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno 

Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno odbywaj� si� równie� raz w roku (do 2015 r. odbywały si� co pół 
roku). Trafia na nie drewno, które nie zostało sprzedane na przetargach ograniczonych plus 30% z puli drewna 
przeznaczonego do sprzeda�y rocznej przez Lasy Pa�stwowe dla przemysłu drzewnego. Aukcje systemowe, gdzie tak jak 
w przypadku portalu ka�da oferta sprzeda�owa jest oddzieln� aukcj�, s� otwartymi licytacjami internetowymi, w których 
po wpłaceniu wadium mo�e wzi�� udział ka�dy podmiot gospodarczy i ka�da osoba fizyczna. Minimalne wadium 
wynosi 5 tys. PLN i uprawnia do zło�enia ofert zakupu do 1 tys. m³ drewna, nast�pnie za ka�dy kolejny m³ drewna 
wymagane jest dodatkowe 5 PLN wadium. Przy wpłaceniu 150 tys. PLN nie obowi�zuj� �adne ograniczenia ilo�ciowe, 
co w praktyce oznacza mo�liwo�� zło�enia ofert na cał� wystawion� przez Lasy Pa�stwowe do sprzeda�y mas� drewna. 
Aukcje trwaj� przez ok. cztery tygodnie od poniedziałku do pi�tku w godz. 7.00–17.00. 

Aukcje internetowe w aplikacji e-drewno 

Aukcje internetowe w aplikacji e-drewno to aukcje internetowe identyczne co do zasad działania jak systemowe aukcje 
internetowe w aplikacji e-drewno. Ró�nica polega na tym, �e s� organizowane przez cały rok, ale bardzo nieregularnie. 
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Na e-drewno wystawiany jest surowiec, który nie znalazł nabywców na systemowych aukcjach internetowych, z którego 
odbioru zrezygnowano w ci�gu roku, oraz potencjalne nadwy�ki w pozyskaniu, czyli w praktyce tzw. drewno 
pokl�skowe, które pozyskiwano w wyniku wszelkiego rodzaju kl�sk, takich jak po�ary, huragany, powodzie, susze, 
obfite opady �niegu (drewno pooki�ciowe) itp. 

Internetowe przetargi ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym dla przedsi�biorców realizuj�cych nowe inwestycje 

W zwi�zku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudzi�dzu, kolejnym mo�liwym sposobem pozyskiwania 
surowca drzewnego przez Grup� mog� sta� si� internetowe przetargi ograniczone w Portalu Le�no-Drzewnym dla 
przedsi�biorców realizuj�cych nowe inwestycje. Wskazane wy�ej przetargi odbywaj� si� raz na rok.  

Udział w nich mo�e wzi�� ka�dy przedsi�biorca, który spełni nast�puj�ce kryterium: (i) dokonał nowych inwestycji  
w �rodki trwałe lub warto�ci niematerialne i prawne zwi�zane z utworzeniem nowego przedsi�biorstwa lub rozbudow� 
istniej�cego przedsi�biorstwa, która spowodowała wzrost mo�liwo�ci produkcyjnych Spółki, o co najmniej 5 tys. m3 
drewna w skali roku. Za inwestycj� nie uznaje si� nabycia wył�cznie udziałów lub akcji spółki. Dla inwestycji 
zako�czonych mo�na zło�y� w pierwszych dwóch latach od zatwierdzenia wniosku ofert� na maksymalnie 70% na 
ka�dy rok wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych. Dla inwestycji zako�czonych w 2016 roku obowi�zuje: 

	 zako�czonych do 31 marca 2016 r., mo�na zło�y� ofert� na odpowiednio 56% na rok 2016 i 74% na rok 2017 
wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych; 

	 zako�czonych do 30 czerwca 2016 r., mo�na zło�y� ofert� na odpowiednio 43% na rok 2016 i 87% na rok 2017 
wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych. 

Od 2015 r. Spółka kupuje od Lasów Pa�stwowych drewno „inwestycyjne”. W roku 2015 na podstawie zło�onego  
w 2014 r. wniosku Spółka uzyskała 61,7 tys. m3 drewna „inwestycyjnego”, a w 2016 roku 45 tys. m3. Zgodnie  
z zasadami sprzeda�y stosowanymi przez Lasy Pa�stwowe Spółka powinna otrzyma� drewno „inwestycyjne”  
w kolejnym roku (tj. 2017), jednak�e ostateczna ilo�� drewna „inwestycyjnego”, jak� otrzyma Spółka, b�dzie 
uzale�niona od wskazania przez Lasy puli drewna inwestycyjnego na rok 2017. 

W zwi�zku z realizowan� inwestycj� w nowy zakład w Grudzi�dzu w dniu 22 pa�dziernika 2015 r. Grupa za 
po�rednictwem spółki MrGarden zło�yła wniosek o dost�p do puli drewna „inwestycyjnego” dla zakładu w Grudzi�dzu, 
którego cena kształtuje si� na zbli�onym poziomie do ceny drewna nabywanego poprzez portal w przetargach 
ograniczonych. Dla tego samego asortymentu surowca cena drewna z puli inwestycyjnej jest ni�sza o ok. 40%  
w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych w aplikacji e-drewno. Na wystawiony do 
sprzeda�y surowiec obowi�zuje sztywna cena. Umow� zawiera si� na dany rok po zako�czeniu procedury sprzeda�owej. 
W 2016 r., na podstawie zło�onego w 2015 r. wniosku, MrGarden otrzymała 17,3 tys. m3 drewna. Zgodnie z zasadami 
sprzeda�y stosowanymi przez Lasy Pa�stwowe MrGarden powinna otrzyma� drewno „inwestycyjne” w kolejnym roku 
(tj. 2017), jednak�e ostateczna ilo�� drewna „inwestycyjnego”, jak� otrzyma MrGarden, b�dzie uzale�niona od 
wskazania przez Lasy Pa�stwowe puli drewna „inwestycyjnego” na rok 2017. 

Tabela poni�ej przedstawia stosunek nabywanego przez Grup� drewna w ramach wykorzystywanych �ródeł jego 
pozyskania za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zako�czony w dniu  
30 wrze�nia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres 9 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

Za rok obrotowy 
zako�czony 

dnia 30 wrze�nia 
Za rok obrotowy zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (%) nabytego przez Grup� drewna 

Aukcja* ................................................................................... 30,1 58,1 41,5 44,0 

Portal** ................................................................................... 69,9 41,9 58,5 56,0 

Inne �ródła .............................................................................. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Razem .................................................................................... 100 100 100 100 

�ródło: Spółka. 
 ________________________________  

*Oznacza zakup surowca drzewnego w ramach systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno oraz w ramach aukcji internetowych  
w aplikacji e-drewno. 
**Oznacza zakup surowca drzewnego w ramach internetowych przetargów ograniczonych w Portalu Le�no-Drzewnym (tzw. portal). 
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�rednia cena nabycia przez Grup� drewna w ramach wykorzystywanych �ródeł jego pozyskania za okres dziewi�ciu 
miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 2015 r. oraz 
odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. wyniosła odpowiednio: 265,7 PLN; 282,5 PLN; 270,6 PLN oraz 
235,6 PLN za m3. �rednia cena nabycia stanowi koszt zakupu powi�kszony o koszt transportu. 

Tabela poni�ej przedstawia stosunek nabywanego przez Grup� drewna w ramach wykorzystywanych �ródeł jego 
pozyskania za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesi�cy zako�czony  
w dniu 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. 

 
Za okres 9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca 

Za okres 12 miesi�cy zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (%) nabytego przez Grup� drewna 

Aukcja* ................................................................................... 30,1 58,3 46,5 40,7 

Portal** ................................................................................... 69,9 41,7 53,5 59,3 

Razem ..................................................................................... 100 100 100 100 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  

*Oznacza zakup surowca drzewnego w ramach systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno oraz w ramach aukcji internetowych  
w aplikacji e-drewno. 
**Oznacza zakup surowca drzewnego w ramach internetowych przetargów ograniczonych w Portalu Le�no-Drzewnym (tzw. portal). 

�rednia cena nabycia przez Grup� drewna w ramach wykorzystywanych �ródeł jego pozyskania za okres dziewi�ciu 
miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 2015 r., 2014 r. 
oraz 2013 r. wyniosła odpowiednio: 265,7 PLN; 282,2 PLN; 257,8 PLN oraz 234,5 PLN za m3. 

�rednia cena nabycia stanowi koszt zakupu powi�kszony o koszt transportu. 

Spółka w ramach portalu i transakcji e-systemowych zawiera umowy zbiorcze z Dyrekcj� Generaln� Lasów Pa�stwowych 
w Warszawie, a w ramach wygranych aukcji na e-drewno z poszczególnymi nadle�nictwami. 

Istnieje równie� mo�liwo�� zakupu surowca drzewnego i elementów tartych poza granicami Polski, z których Grupa 
w razie konieczno�ci mo�e skorzysta�. Z mo�liwo�ci zaopatrzenia si� w komponenty drewniane korzysta 
Grange Fencing, która do swojej produkcji wykorzystuje tylko surowiec w postaci elementów tartych kupowanych od 
dostawców zewn�trznych. 

Ceny drewna w poszczególnych regionach Polski s� zró�nicowane, dlatego Grupa w poszukiwaniu najkorzystniejszego 
cenowo surowca oraz w celu zapewnienia ci�gło�ci dostaw współpracowała z 9 spo�ród 17 Regionalnych Dyrekcji 
Lasów Pa�stwowych z siedzibami w Zielonej Górze, Szczecinie, we Wrocławiu, Poznaniu, Pile, Katowicach, 
Szczecinku, Gda�sku oraz Toruniu. 

Ze wzgl�du na sposób zaopatrzenia w surowiec rynek drzewny charakteryzuje si� wysokimi barierami wej�cia. Zło�ony 
i skomplikowany charakter aukcji oraz przetargów ograniczonych na drewno sprawia, �e podmioty posiadaj�ce 
do�wiadczenie w realizacji tego typu zakupów, takie jak Grupa, maj� istotn� przewag� nad podmiotami 
rozpoczynaj�cymi działalno�� na tym rynku. Dodatkowo podmioty o długiej historii współpracy z Lasami Pa�stwowymi 
maj� prawo zakupi� surowiec w ni�szej (dla ostatnich okresów o ok. 40%) cenie ni� nowy podmiot bez wcze�niejszej 
historii zakupu surowca, poprzez mo�liwo�� uczestnictwa w przetargach ograniczonych.  

W roku obrotowym 2012/2013 wolumen drewna dostarczanego przez dostawców Grupy wyniósł 434,4 tys. m3  
(w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2013 r. wolumen drewna dostarczony przez dostawców Grupy 
wyniósł 430,7 tys. m3); w roku obrotowym 2013/2014 wyniósł 514,0 tys. m3 (w okresie 12 miesi�cy zako�czonym  
30 wrze�nia 2014 r. wolumen drewna dostarczony przez dostawców Grupy wyniósł 544,5 tys. m3; w roku obrotowym 
2014/2015 wyniósł 666,8 tys. m3 (w okresie 9 miesi�cy zako�czonym 30 czerwca 2015 r. oraz w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. wolumen drewna dostarczony przez dostawców Grupy wyniósł odpowiednio 426,1 
tys. m3 oraz 541,4 tys. m3), a w bie��cym roku obrotowym na dzie� 30 czerwca 2016 r. wyniósł 376,0 tys. m3. 
Nieprzetworzone drewno do Grupy dostarczane jest wył�cznie przez Lasy Pa�stwowe. 
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Pozostałe materiały do produkcji wyrobów gotowych 

Poza surowcem drzewnym Grupa nabywa ró�nego rodzaju impregnaty, �rodki ochrony drewna, worki i opakowania 
(wykorzystywane do produkcji pelletu). Materiały te s� kupowane od stałych i sprawdzonych dostawców z Polski, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii. W ten sposób (zakup od dostawców z Niemiec i Wielkiej Brytanii) realizowany jest tak�e 
naturalny hedging ekspozycji walutowej zwi�zanej z dominuj�c� w strukturze sprzeda�y sprzeda�� eksportow�. Spółki 
produkcyjne Grupy (Stelmet oraz Grange Fencing) w zakresie pozostałych materiałów, np. elementów zł�cznych (m.in. 
zszywki, gwo�dzie, druty), materiałów biurowych, paliw, materiałów eksploatacyjnych do maszyn itp., korzystaj�  
w du�ej mierze z lokalnych (krajowych) dostawców. W zakresie transportu zarówno surowca, jak i wyrobów gotowych 
Grupa współpracuje z wieloma firmami transportowymi (głównie z Polski i Wielkiej Brytanii) – ograniczaj�c w ten 
sposób ryzyko działalno�ci operacyjnej. 

Planowanie i organizacja dostaw 

Klienci oraz sprzeda� 

Grupa działa w Polsce oraz za granic�, w szczególno�ci na najwi�kszych europejskich rynkach zbytu, tj. niemieckim, 
francuskim oraz brytyjskim. Produkty Grupy s� sprzedawane w ponad 25 krajach. Z uwagi na decyduj�cy wpływ 
segmentacji geograficznej dla okre�lenia rodzaju rentowno�ci osi�gni�tej przez Grup�, Grupa przyj�ła podział 
segmentów geograficznych na przychody osi�gane od klientów zlokalizowanych na terytorium Polski, Francji, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii i innych krajów. Na Dat� Prospektu Grupa prowadzi negocjacje handlowe z potencjalnymi nowymi 
klientami na rynku niemieckim oraz rynku brytyjskim. Grupa planuje rozszerzy� baz� klientów o przynajmniej jednego 
nowego odbiorc� odpowiednio w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. 

Grupa oferuje równie� swoje produkty na rynku polskim, który ze wzgl�du na stosunkowo niewielk� wielko��, w okresie 
9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów ze sprzeda�y Grupy, a w okresie 12 miesi�cy 
zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. odpowiadał za 11,1% przychodów ze sprzeda�y Grupy23. Do głównych klientów 
Grupy w Polsce nale�� m.in. Leroy Merlin oraz Bricomarché. 

Drewniana architektura ogrodowa 

Procedury realizacji zamówie� od klientów 

Zdecydowana wi�kszo�� odbiorców Grupy ma rok obrotowy, który pokrywa si� z rokiem kalendarzowym. Z tego 
wzgl�du ustalanie wi�kszo�ci gam produktów na nast�pny rok kalendarzowy ma miejsce pomi�dzy czerwcem  
a wrze�niem danego roku. Wi�kszo�� dostaw jest realizowana w sezonie sprzeda�owym na podstawie wi���cych 
zamówie� składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Realizacja tych dostaw odbywa si� w du�ej mierze przy 
wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa 
wykorzystuje w tym zakresie swoj� unikaln� wiedz� z lat poprzednich dotycz�c� współpracy z najwi�kszymi klientami 
w celu precyzyjnego okre�lenia wielko�ci i struktury stanów magazynowych dla terminowej realizacji zamówie�. 

Zawieranie umów z nowymi odbiorcami produktów architektury ogrodowej odbywa si� głównie w ramach nieformalnej 
procedury przetargowej organizowanej przez danego klienta. Grupa zawiera równie� umowy z klientami poza 
procedurami przetargowymi. W wyniku bie��cych działa� marketingowych i kontaktów handlowych z potencjalnymi 
odbiorcami produktów Grupa pozyskuje informacje na temat zbli�aj�cych si� przetargów, a tak�e panuj�cych trendów na 
rynku. Nieformalna procedura przetargowa, w wyniku której s� zawierane umowy, zazwyczaj trwa do kilku miesi�cy, 
przy czym istnieje ryzyko wydłu�enia procedur przetargowych. Po wst�pnej selekcji dystrybutorów architektury 
ogrodowej odbiorcy wysyłaj� (najcz��ciej drog� elektroniczn�) do wybranych dystrybutorów zaproszenia do 
przedstawienia oferty. Elementami składowymi ofert najcz��ciej s�: (i) specyfikacja produktów (wymiary, rodzaj 
impregnacji, rodzaj drewna, klasa u�ytkowania, przeznaczenie produktu); (ii) szacunkowe ilo�ci nabywanych produktów; 
(iii) sposób i terminy dostawy; (iv) warunki cenowe; oraz (v) warunki płatno�ci i ubezpieczenia. Terminy dostaw, 
asortyment i ilo�ci s� jednakowe dla wszystkich dystrybutorów, natomiast warunki cenowe, w tym bonusy i rabaty, mog� 
by� negocjowane indywidualnie z ka�dym dostawc� z osobna. W wi�kszo�ci przypadków w wyniku przetargów umowy 
zawierane s� na rok, ale zdarzaj� si� równie� umowy dwu- i trzyletnie. Umowy s� zawierane co do zasady na wzorach 
stosowanych przez klientów na czas okre�lony bez mo�liwo�ci ich wypowiedzenia. Ceny produktów z klientami 
zagranicznymi s� ustalane, co do zasady, w EUR lub GBP, jednak w incydentalnych przypadkach cena ustalana jest 
równie� w USD. 
 
                                                           
23 Grupa oferuje równie� swoje produkty na rynku polskim, który w okresie 9 miesi�cy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów 
ze sprzeda�y Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzeda�y Grupy. 
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Współpraca ze stałymi klientami 

Grupa ma stał� baz� klientów, z którymi prowadzi wieloletni� współprac� na podstawie umów ramowych. Umowy te s� 
zawierane, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3 lata oraz (iii) umowy bezterminowe, z czego wi�kszo�� umów zawartych przez 
Grup� została zawarta na okres jednego roku. W przypadku umów zawieranych na 2–3 lata oraz umów bezterminowych 
warunki handlowe (w tym ceny, sposoby dostaw oraz asortyment) s� ustalane corocznie w drodze aneksów. Umowy 
handlowe ze stałymi klientami odnawiane s� zazwyczaj na tych samych warunkach. Najcz��ciej przedmiotem zmian jest 
gama produktowa oraz warunki cenowe. Zdarza si�, �e Spółki z Grupy zawieraj� z danym klientem wi�cej ni� jedn� 
umow� o współprac�. Niektóre umowy z klientami z Niemiec zawieraj� klauzule indeksacji cen. 

Na Dat� Prospektu grupa kapitałowa Kingfisher, w skład której wchodz� nast�puj�cy kluczowi odbiorcy wyrobów 
Grupy, tj.: (i) B&Q, (ii) BricoDepot, jak równie� (iii) Castorama, rozpocz�ła realizacj� nowej globalnej strategii 
operacyjnej. Celem przyj�tej strategii jest (i) ograniczenie kosztów ponoszonych przez grup� kapitałow�; (ii) unifikacja 
produktów oferowanych przez jej podmioty zale�ne oraz (iii) implementacja modelu sprzeda�y polegaj�cego na 
produkcji okre�lonych produktów wył�cznie na potrzeby grupy kapitałowej Kingfisher. W zwi�zku z realizacj� 
powy�szej strategii nast�puj�ce podmioty z grupy Kingfisher wypowiedziały umowy lub wybrane warunki umów 
ł�cz�ce je z Grup� oraz innymi kontrahentami grupy Kingfisher: Castorama, BricoDepot oraz B&Q. Umowy lub 
wybrane warunki umów, o których mowa powy�ej zostały wypowiedziane w maju 2016 r. Zgodnie z publicznie 
dost�pnymi komunikatami grupy Kingfisher, powy�sze podmioty wypowiedziały analogicznie umowy o współpracy lub 
ich wybrane warunki równie� z innymi dostawcami. W zwi�zku z powy�szym Grupa, jak równie� zgodnie  
z informacjami posiadanymi przez Grup�) inne podmioty dotychczas realizuj�ce dostawy do powy�szych klientów 
Grupy zostan� zaproszone do wzi�cia udziału w przetargach na sprzeda� produktów drewnianej architektury ogrodowej. 
W wyniku rozstrzygni�tych do Daty Prospektu przetargów Grupa otrzymała od Kingfisher niewi���c� informacj�  
o wyborze oferty i oczekuje podpisania wi���cych umów o dalszej współpracy z podmiotami z grupy Kingfisher na okres 
obj�ty przetargiem, czyli od 1 lutego 2017 r. Charakter dotychczasowej wieloletniej współpracy z klientami wskazuje, �e 
nie mo�na wykluczy�, �e Grupa nie pozyska zamówie� na dotychczasowym poziomie oraz warunkach cenowych. 

Zamówienia ad hoc 

Niezale�nie od powy�szych zasad współpracy z klientami na podstawie umów Spółki z Grupy realizuj� indywidualne, 
pojedyncze zamówienia klientów bez zawierania długoterminowych umów. Zamówienia takie s� realizowane na 
podstawie zlece� zawieraj�cych specyfikacj� zamówienia.  

Tabela poni�ej prezentuje podział wolumenu sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej przez Grup� według rynku 
geograficznego za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zako�czony  
w dniu 30 wrze�nia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

Za okres  
15 miesi�cy 
zako�czony 
30 wrze�nia 

Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. m3) 

Francja.............................................................................................. 49,4 80,4 86,9 83,5 

Niemcy ............................................................................................. 47,9 74,4 48,2 35,2 

Wielka Brytania*.............................................................................. 54,2 60,8 4,2 5,6 

Polska ............................................................................................... 11,7 15,6 12,4 10,6 

Inne kraje.......................................................................................... 19,5 28,8 28,7 26,3 

Razem .............................................................................................. 182,7 259,9 180,4 158,2 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing. 

Tabela poni�ej prezentuje podział wolumenu sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej przez Grup� według rynku 
geograficznego za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. za okres  
12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesi�cy zako�czony 
30 wrze�nia 2015 r. oraz okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl�dniono w tabeli dane z symulacji 
danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał�czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzgl�dnienia 
wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 wrze�nia i 30 czerwca 2015 r. 
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Za okres 9 miesi�cy  
zako�czony 30 czerwca 

Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 30 wrze�nia 

 2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. m3) 

Francja ............................................................ 49,4 50,7 63,2 88,9 84,9 

Niemcy............................................................ 47,9 53,9 64,4 50,9 37,0 

Wielka Brytania* ............................................ 54,2 51,5 66,0 4,3 5,8 

Polska ............................................................. 11,7 11,8 13,7 12,9 11,2 

Inne kraje ........................................................ 19,5 19,1 23,1 30,2 26,7 

Razem ............................................................ 182,7 187,0 230,4 187,2 165,5 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing. 

Tabela poni�ej prezentuje przychody ze sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej osi�gni�te przez Grup� według 
rynku geograficznego za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zako�czony 
w dniu 30 wrze�nia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

Za okres  
15 miesi�cy 
zako�czony  
30 wrze�nia 

Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 
30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (mln PLN) 

Francja .............................................................................................. 93,4 146,7 160,8 155,6 

Niemcy.............................................................................................. 78,8 115,3 74,2 45,5 

Wielka Brytania* .............................................................................. 167,6 170,3 7,9 10,4 

Polska ............................................................................................... 15,7 21,0 16,2 13,6 

Inne kraje .......................................................................................... 38,7 71,4 50,1 48,6 

Razem .............................................................................................. 394,1 524,8 309,2 273,6 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  

*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing. 

Tabela poni�ej prezentuje przychody ze sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej osi�gni�te przez Grup� według 
rynku geograficznego za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r., za 
okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. oraz okres 9 miesi�cy zako�czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl�dniono w tabeli dane  
z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał�czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu 
uwzgl�dnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 wrze�nia i 30 czerwca 2015 r. 

 

Za okres 9 miesi�cy  
zako�czony 30 czerwca 

Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 30 wrze�nia 

 2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (mln PLN) 

Francja ............................................................ 93,4 92,2 115,4 164,1 158,2 

Niemcy............................................................ 78,8 84,7 100,7 77,9 52,7 

Wielka Brytania* ............................................ 167,6 151,9 207,0 8,0 10,6 

Polska ............................................................. 15,7 16,2 18,5 16,9 14,4 

Inne kraje ........................................................ 38,7 47,8 42,4 52,5 57,5 

Razem ............................................................ 394,1 381,3 484,0 319,4 293,4 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  

*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing. 
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Poni�szy wykres przedstawia struktur� sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej według kanałów sprzeda�y za okres 
dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 
odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. uwzgl�dniono w tabeli 
dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał�czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu 
uwzgl�dnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 miesi�cy ko�cz�cych si� 30 wrze�nia 2015 r. 

 

Grupa w bardzo ograniczonym zakresie prowadzi sprzeda� bezpo�redni� do klienta ko�cowego. Grupa ma szerok� baz� 
odbiorców (ponad 800 aktywnych klientów w roku obrotowym 2014/2015), w�ród których najwa�niejsi s� czołowi 
dystrybutorzy drewnianej architektury ogrodowej w Polsce i Europie, czyli sieci handlowe zarz�dzaj�ce sklepami typu 
DIY, z którymi Grupa Stelmet współpracuje od wielu lat. Sieci DIY posiadaj� bardzo du�y potencjał sprzeda�owy  
(w roku obrotowym 2014/2015 sprzeda� w tym kanale dystrybucji stanowiła 83,6% przychodów ze sprzeda�y 
architektury ogrodowej). Do najwa�niejszych odbiorców Grupa zalicza: w Polsce – Leroy Merlin oraz Bricomarche,  
w Niemczech – Toom Baumarkt, Globus oraz Hornbach; we Francji – BricoDepot (Kingfisher) oraz Castorama 
(Kingfisher), a Wielkiej Brytanii – B&Q (Kingfisher). 
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Grupa współpracuje równie� ze składami budowlanymi oraz centrami ogrodowymi. 

Sprzeda� produktów z segmentu drewnianej architektury ogrodowej stanowi dominuj�c� pozycj� w strukturze 
przychodów Grupy. Poni�sza tabela przedstawia przychody wygenerowane za okres dziewi�ciu miesi�cy zako�czony  
30 czerwca 2016 r., w okresie 12 miesi�cy zako�czonym 30 wrze�nia 2015 r. oraz w okresie 15 miesi�cy zako�czonym 
w dniu 30 wrze�nia 2015 r. (rok obrotowy) wykazywane przez pi�ciu najwi�kszych klientów Grupy. 

Klient 

Za okres 
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca  

2016 r. 

Udział  
w przychodach 

ogółem 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony  
30 wrze�nia 

2015 r.* 

Udział  
w przychodach 

ogółem 

Za okres 
15 miesi�cy 
zako�czony  
30 wrze�nia 
2015 r. (rok 
obrotowy) 

Udział  
w przychodach 

ogółem 

mln PLN (%) mln PLN (%) mln PLN (%) 

Klient 1 ........................ 70,3 15,4% 101,2 17,7% 86,3 13,6% 

Klient 2 ........................ 38,8 8,5% 52,0 9,1% 63,3 10,0% 

Klient 3 ........................ 31,5 6,9% 37,4 6,5% 46,6 7,3% 

Klient 4 ........................ 30,0 6,6% 35,7 6,2% 42,2 6,6% 

Klient 5 ........................ 10,0 2,2% 24,9 4,3% 30,5 4,8% 

Suma pi�ciu 
najwi�kszych .............. 180,5 39,6% 251,2 43,9% 268,9 42,2% 

Pozostali ....................... 275,7 60,4% 321,6 56,1% 367,5 57,8% 

Razem ......................... 456,2 100,0% 572,8 100,0% 636,4 100,0% 

�ródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
 ___________________________  
* Za okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. uwzgl�dniono w tabeli dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie  
w Zał�czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzgl�dnienia wyników Grange Fencing w okresie 12 miesi�cy ko�cz�cym si� 30 wrze�nia 2015 r. 

Grupa, sprzedaj�c produkty bezpo�rednio do sieci detalicznych, w tym marketów DIY, osi�ga przewag� w stosunku do 
konkurentów, którzy cz�sto sprzedaj� wyroby przez po�redników, którzy w nast�pnej kolejno�ci zaopatruj� sieci 
detaliczne. Poprzez pionow� integracj� produkcji i dystrybucji do swoich klientów Grupa generuje wi�ksz� warto�� 
dodan� ni� konkurenci działaj�cy np. tylko na szczeblu po�rednika. Sprzeda� drewnianej architektury ogrodowej 
charakteryzuje si� wysok� sezonowo�ci�. Wpływ sezonowo�ci na sprzeda� Grupy został opisany w rozdziale „Opis 
działalno�ci Grupy – Sezonowo��”. 

Pellet 

Zawieranie umów z dystrybutorami pelletu odbywa si� głównie poprzez pozyskiwanie nowych klientów indywidualnie 
przez dział sprzeda�y, w wyniku działa� marketingowych oraz składania zindywidualizowanych ofert do konkretnych 
kontrahentów. Grupa zawiera umowy na długoterminowe dostawy lub na czas nieograniczony. Wi�kszo�� z zawieranych 
umów jest umowami ramowymi okre�laj�cymi jedynie ogólne zasady współpracy. Ilo��, rodzaj produktu oraz termin 
dostawy jest ka�dorazowo okre�lana w ramach poszczególnych zamówie�. W ramach współpracy z wi�kszo�ci� 
klientów okre�lane s� dodatkowo progi sprzeda�owe zakładaj�ce wzrost sprzeda�y w stosunku do analogicznego okresu 
roku poprzedniego. Za zrealizowanie danego progu sprzeda�owego dystrybutor otrzymuje od Grupy rabat na zakup 
produktów.  

Grupa nie realizuje sprzeda�y pelletu do odbiorców ko�cowych, sprzeda� pelletu odbywa si� wył�cznie do du�ych 
dystrybutorów oraz hurtowników z przewidywalnym i powtarzalnym potencjałem sprzeda�owym. Dodatkowo klientami 
s� równie� mniejsze przedsi�biorstwa prowadz�ce sprzeda� hurtowo-detaliczn�.  

Ponadto Grupa aktywnie sprzedaje pellet przez Internet. Domena internetowa, w której zarejestrowany jest sklep 
internetowy, nale�y do Grupy, a Spółka równie� zarz�dza platform� sprzeda�y, która organizuje prac� dystrybutorów. 
Realizacja sprzeda�y pelletu przez Internet została wprowadzona w ostatnich miesi�cach i efekty wprowadzenia 
sprzeda�y przez ten kanał mog� by� przedmiotem oceny dopiero po zako�czeniu całego cyklu sprzeda�y. 
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Tabela poni�ej prezentuje podział wolumenu sprzeda�y pelletu przez Grup� według rynku geograficznego za okres 
dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 2015 r. 
oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony  
30 czerwca  

Za rok  
obrotowy 

zako�czony 
dnia  

30 wrze�nia 

Za rok obrotowy  
zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. ton) 

Polska ...................................................................................... 28,3 21,3 38,1 38,7 32,4 

Inne kraje................................................................................. 36,8 28,0 57,5 45,6 47,8 

Razem ..................................................................................... 65,1 49,3 95,7 84,3 80,2 

�ródło: Spółka. 

Tabela poni�ej prezentuje podział wolumenu sprzeda�y pelletu przez Grup� według rynku geograficznego za okres 
dziewi�ciu miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesi�cy zako�czony w dniu 30 wrze�nia 
odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. 

 

Za okres  
9 miesi�cy 

zako�czony 
30 czerwca 

Za okres 
12 miesi�cy 
zako�czony  
30 wrze�nia 

Za okres 12 miesi�cy 
zako�czony 

dnia 30 wrze�nia 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 (tys. ton) 

Polska ...................................................................................... 28,3 29,8 37,6 33,7 

Inne kraje................................................................................. 36,8 44,5 42,9 52,5 

Razem ..................................................................................... 65,1 74,3 80,4 86,2 

�ródło: Spółka. 

Grupa koncentruje si� na sprzeda�y produktów wysokiej jako�ci w opakowaniach minibag (15 kg) przeznaczonych dla 
odbiorców detalicznych, wykorzystuj�c marki własne Lava, Ecospecial, Firemaxx oraz Olimp. 

Produkt uboczny 

Mo�liwo�� przetworzenia produktu ubocznego do formy pelletu oraz jego sprzeda� w postaci nieprzetworzonej pozwala 
Grupie na dywersyfikacj� sposobów sprzeda�y i odbiorców produktu ubocznego. 

Głównym odbiorc� produktu ubocznego jest jeden z głównych europejskich producentów płyt drewnopochodnych. 
Dodatkowo produkt uboczny od pocz�tku działalno�ci sprzedawany jest innym, mniejszym odbiorcom. W opinii Zarz�du 
Grupa nie jest uzale�niona od kluczowego odbiorcy produktu ubocznego. W ostatnich latach Zarz�d konsekwentnie 
realizuje polityk� dywersyfikacji odbiorców produktu ubocznego poprzez stopniowe poszerzanie grupy odbiorców. 

Warto�� sprzeda�y produktów ubocznych w roku obrotowym 2013/2014, 2014/2015 oraz za okres 9 miesi�cy roku 
obrotowego 2015/2016 wyniosła odpowiednio 32,6 mln PLN, 42,9 mln PLN oraz 18,0 mln PLN. 

Logistyka 

Grupa posiada unikaln� zdolno�� do realizacji zamówie� w formule „na ��danie” w krótkich terminach oraz w du�ych 
wolumenach do najwi�kszych odbiorców w Europie.  

Wieloletnie do�wiadczenie w zarz�dzaniu logistyk� pozwala Grupie na kompletowanie zamówie� oraz terminowe dostarczenie 
do wielu punktów w Europie w krótkim czasie (najcz��ciej nie dłu�ej ni� w ci�gu 14 dni kalendarzowych od wpływu 
zamówienia). W celu zapewnienia klientom Grupy wysokiego poziomu obsługi w ramach jej struktury organizacyjnej 
funkcjonuje dział logistyki, który obejmuje swoim działaniem obszary takie jak: kompletowanie i magazynowanie wyrobu 
gotowego, planowanie zamówie�, awizacja dostaw, organizacja transportu, odpowiednie oznakowanie towarów przed 
załadunkiem oraz sam załadunek i fakturowanie. Grupa zatrudnia wysoko wykwalifikowan� kadr� w dziale logistyki,  
a pracownicy zajmuj�cy si� planowaniem i spedycj� władaj� minimum jednym j�zykiem obcym. 
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Dzi�ki dogodnej lokalizacji geograficznej zakładów Grupy w Polsce oraz zasi�gu prowadzonej działalno�ci Grupa 
realizuje cz�stsze dostawy produktów dzi�ki du�ej liczbie odbiorców i punktów rozładunku w całej Europie oraz mo�e 
ł�czy� w ramach jednego transportu dostawy produktów do kilku klientów. 

Oprócz wysoko wykwalifikowanego oraz do�wiadczonego personelu realizacja transportu gotowych wyrobów jest tak�e 
optymalizowana poprzez stosowanie wyspecjalizowanych w tym zakresie systemów informatycznych. 

Grupa prowadzi działalno��, opieraj�c si� na wysoko wydajnym systemie logistycznym. W 2015 roku Grupa wdro�yła 
program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych. Główny nacisk poło�ono na maksymalne 
wypełnienie powierzchni załadunkowej przy jednoczesnej optymalizacji dystansu, jaki musi pokona� wynaj�te auto.  
W okresie szczytu sprzeda�owego w miesi�cach marzec-maj w 2015 r. Spółka wysyłała do 110 samochodów 
ci��arowych z wyrobami Grupy dziennie i ka�dy samochód dostarcza produkty �rednio do 3 lokalizacji. 

Transport 

W 2016 roku Grupa wdro�yła własn� wewn�trzn� giełd� ładunków, do której zaprasza sprawdzonych przewo�ników lub 
operatorów logistycznych, którzy nie zostali wybrani w procesie przetargowym. Celem wewn�trznej giełdy ładunków 
jest wybór najta�szego przewo�nika dla danego zlecenia, zwi�kszenie dost�pno�ci potencjalnych jednostek 
transportowych w szczycie sprzeda�y Grupy oraz szybsza komunikacja z przewo�nikiem/operatorem logistycznym.  

Od lutego 2012 roku Spółka posiada �wiadectwo upowa�nionego przedsi�biorcy (tzw. �wiadectwo AEO) uznawane  
w całej UE, dzi�ki któremu korzysta z ułatwie� w trakcie kontroli celnych, takich jak mniejsza ilo�� fizycznej kontroli  
i kontroli dokumentów w porównaniu z innymi przedsi�biorcami, priorytetowo�� odpraw celnych czy te� składanie 
skróconej przywozowej deklaracji z ograniczonym zakresem danych bezpiecze�stwa. Uzyskanie przez Spółk� statusu 
przedsi�biorcy upowa�nionego znacznie przyspieszyło obsług� klientów spoza UE. Na Dat� Prospektu Grupa jest  
w stanie sama odprawia� transporty jad�ce np. do Szwajcarii czy Norwegii. 

Ka�dego roku Grupa organizuje przetarg na dostaw� usług transportowych, którego celem jest weryfikacja 
konkurencyjno�ci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby 
jednostek transportowych w szczycie sprzeda�owym. Do przetargu zapraszani s� zarówno najwi�ksi dostawcy usług 
logistycznych, jak i lokalne firmy transportowe. Umo�liwia to Grupie porównanie ofert dost�pnych na rynku usług 
transportowych, uzyskanie najlepszych cen bez utraty jako�ci oferowanych usług oraz zapewnienie terminowej dostawy. 
W okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2015/2016 zagregowane stawki przewozów realizowanych z zakładów 
Grupy wynosiły: (i) do Wielkiej Brytanii ok. 70 GBP/m3; oraz (ii) do Niemiec ok. 37 EUR/m3. 

Wykres poni�ej przedstawia informacj� o liczbie transportów wysyłanych do klientów z zakładów produkcyjnych Grupy 
w Polsce w poszczególnych kwartałach w latach 2013, 2014, 2015 oraz 2016. 

 

�ródło: Spółka, transporty wyrobów gotowych do klienta organizowane przez Grup�, jak i odbiór własny przez klientów, uwzgl�dnione zakłady 
produkcyjne Grupy w Polsce, bez dostaw typu home-delivery. 
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Wykres poni�ej przedstawia informacj� o liczbie unikalnych lokalizacji dostaw Grupy w podziale na główne rynki za 
okres 12 miesi�cy zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. 

 

�ródło: Spółka, bez dostaw typu home-delivery. 

Sezonowo�� 

Sprzeda� drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu charakteryzuje si� sezonowo�ci�. 

W okresie od lutego do lipca Grupa realizuje najwy�szy poziom sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej. Aby 
zapewni� ci�gło�� i terminowo�� dostaw do kontrahentów w okresie najwy�szej sprzeda�y, Grupa poza sezonem 
sprzeda�y (tj. najcz��ciej od wrze�nia do grudnia), kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest 
obni�ony, realizuje produkcj� w celu budowania zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które s� 
przekazywane do magazynów Grupy. Poziom produkcji drewnianej architektury ogrodowej przez cały rok utrzymuje si� 
na wzgl�dnie stałym poziomie. 

Wi�kszo�� umów ramowych, których stron� s� Spółki z Grupy, nie stanowi zobowi�zania kontrahentów Grupy do nabycia 
produktów drewnianej architektury ogrodowej oferowanych przez Grup�. Grupa, bazuj�c na podstawie historii sprzeda�y, 
szacuje wielko�� mo�liwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury 
ogrodowej w przyszło�ci. Wi�kszo�� dostaw jest realizowana w sezonie sprzeda�owym na podstawie wi���cych zamówie� 
składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Realizacja tych dostaw odbywa si� w du�ej mierze przy wykorzystaniu 
produktów uprzednio wytworzonych w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa produkuje i buduje 
zapasy wyrobów gotowych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby sprosta� zapotrzebowaniu na swoje wyroby, które w 
sezonie sprzeda�owym (głównie luty-lipiec) przekracza zdolno�ci produkcyjne Grupy (zob. rozdz. „Opis działalno�ci Grupy 
– Klienci oraz sprzeda� – Procedury realizacji umów z klientami”). 

Okres najwy�szej sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej jest stosunkowo krótki. Ze wzgl�du na sezonowo�� 
sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej Grupa podejmuje działania maj�ce na celu zminimalizowanie 
negatywnych skutków sezonowo�ci, takich jak potencjalne dodatkowe koszty zwi�zane z niedopasowaniem 
asortymentowym lub ilo�ciowym. 

W zakresie pelletu Grupa realizuje najwy�sz� sprzeda� przed sezonem zimowym od wrze�nia do pa�dziernika i nast�pnie 
do ko�ca okresu zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzgl�dnie stałym poziomie  
z przerwami produkcji wynikaj�cymi z prac remontowo-serwisowych. W przypadku krótkiego okresu zimowego lub 
braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa mo�e nie by� w stanie zrealizowa� 
celów sprzeda�owych (ze wzgl�du na istotny udział sprzeda�y miesi�cy sezonu zimowego w sprzeda�y rocznej) oraz  
w pełni wyprzeda� zapasów wytworzonych produktów. 

Zagospodarowanie przez Grup� produktu ubocznego, poprzez jego sprzeda� lub wykorzystanie w produkcji pelletu, 
pozwala m.in. na zmniejszenie skutków sezonowo�ci przychodów Grupy poprzez zwi�kszenie jego sprzeda�y w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy spadaj� przychody ze sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej. 
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Wykresy poni�ej przedstawiaj� kwartaln� zmienno�� przychodów Grupy z podziałem na Spółk� oraz Grange Fencing. 

 

�ródło: Spółka. 

 

�ródło: Spółka. 

W celu odpowiedniego zarz�dzania zjawiskiem sezonowo�ci Grupa skutecznie realizuje strategi� zaawansowanego 
planowania poziomu i struktury produkcji w okresie całego roku obrotowego. Powy�sza strategia ma na celu:  
(i) minimalizacj� kosztów finansowania (im pó�niej zostanie rozpocz�ta budowa stoku magazynowego, tym mniejsze s� 
koszty finansowania) oraz (ii) dopasowanie struktury produkcji do struktury sprzeda�y (produkcja jest realizowana na 
podstawie historii zamówie� realizowanych przez kontrahentów, co skutkuje minimalizacj� ryzyka niedopasowania 
asortymentu do popytu klientów). Grupa w oparciu o wieloletni� współprac� i znajomo�� rynku szacuje wielko�� 
mo�liwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej  
w przyszło�ci, które b�d� produkowane w okresie od wrze�nia do grudnia, w du�ej mierze na magazyn (celem sprzeda�y 
w kolejnym roku kalendarzowym). 
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Działalno�� Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 

Grupa zamierza w przyszło�ci by� aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej, dla 
którego wytwarzanie energii elektrycznej stanowi działalno�� poboczn� w stosunku do głównego przedmiotu 
działalno�ci. 

Na Dat� Prospektu Spółka jest wła�cicielem jednostki kogeneracyjnej (tj. zespołu urz�dze� technicznych słu��cych do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej) zlokalizowanej w Zakładzie Produkcji Pellet. Jednostka kogeneracyjna Spółki 
została wydzier�awiona do Stelmet Bioenergia, której wspólnikiem jest Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A., podmiot 
bezpo�rednio zale�ny od Rainbow Fund 2 (patrz „Akcjonariusz Sprzedaj�cy”). Umowa dzier�awy zawiera postanowienia 
umo�liwiaj�ce rozwi�zanie umowy w przypadku cofni�cia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Stelmet 
Bioenergia i zostanie rozwi�zana po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez Spółk�. 

Na Dat� Prospektu Spółka ubiega si� o koncesj� na wytwarzanie energii elektrycznej na podstawie wniosku z dnia  
16 marca 2015 r. Działalno�� polegaj�ca na wytwarzaniu energii elektrycznej w skojarzeniu z energi� ciepln� była od 
2009 r. i do chwili uzyskania koncesji przez Spółk� b�dzie prowadzona przez Stelmet Bioenergia, na podstawie 
udzielonych tej spółce koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła. We wniosku wskazano, 
�e energia elektryczna b�dzie produkowana w elektrowni biomasowej o ł�cznej mocy zainstalowanej 1x1,800 MW  
w �ródle o nazwie „elektrociepłownia biomasowa (BMG)” zlokalizowanym w Zielonej Górze. Okres obowi�zywania 
koncesji, o który zawnioskowała Spółka, ko�czy si� 30 wrze�nia 2035 r.  

Pismem z 31 sierpnia 2015 r. Spółka została wezwana przez Prezesa URE do przedstawienia dokumentacji 
uzupełniaj�cej materiał dowodowy w post�powaniu, w tym m.in. dokumentów potwierdzaj�cych tytuł prawny do 
obiektów i instalacji niezb�dnych do prowadzenia działalno�ci, dokładnej charakterystyki rodzaju biomasy, schematu 
ci�gu podawania paliw oraz aktualnych decyzji Urz�du Dozoru Technicznego dotycz�cych urz�dze� wytwórczych. 
Spółka uzupełniła brakuj�ce dokumenty pismami z 5 pa�dziernika 2015 r. oraz 26 listopada 2015 r. 

Równolegle do wniosku Spółki o uzyskanie koncesji, Stelmet Bioenergia zło�yła wnioski o cofni�cie udzielonych jej 
koncesji. Na Dat� Prospektu post�powanie o udzielenie Spółce koncesji na wytwarzanie energii jest w toku. Na Dat� 
Prospektu nie jest znany termin rozstrzygni�cia spraw o udzielenie Spółce koncesji i cofni�cia koncesji Stelmet 
Bioenergia. 

Wytwarzanie energii elektrycznej nast�puje w jednostce kogeneracyjnej typu ORC (Organic Rankine Cycle) opalanej 
biomas� drzewn�, w której energia cieplna wytwarzana jest w skojarzeniu z energi� elektryczn�. Całkowita moc 
zainstalowana energii elektrycznej tej jednostki wytwórczej wynosi 1,8 MW.  

Kocioł, b�d�cy cz��ci� jednostki kogeneracyjnej, jest urz�dzeniem jednopaliwowym, opalanym wył�cznie biomas� 
drzewn�. Biomasa powstaje jako produkt uboczny (w postaci obrzynków, kory, trocin, wiórów, zrzynów i zr�bek) 
procesów produkcji w ramach głównego przedmiotu działalno�ci w głównych zakładach produkcyjnych w Zielonej 
Górze, Jeleniowie i Lubi�cinie oraz w pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie.  

Wytworzone w procesie spalania ciepło jest kierowane na turbin� o mocy znamionowej 1,8 MW, która pobiera cz��� 
ciepła do produkcji energii elektrycznej. Ciepło niewykorzystane do produkcji energii elektrycznej jest kierowane do 
w�zła cieplnego, sk�d jest dalej dystrybuowane na potrzeby technologiczne (produkcja pelletu), jak równie� u�ytkowe 
(ogrzanie zakładu produkcyjnego architektury ogrodowej w Zielonej Górze oraz Zakładu Produkcji Pellet). 

Wytworzona w ten sposób energia elektryczna uzyskuje �wiadectwa pochodzenia potwierdzaj�ce wytwarzanie energii 
elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii (tzw. zielone certyfikaty). �wiadectwa pochodzenia s� przedmiotem 
sprzeda�y na Towarowej Giełdzie Energii za po�rednictwem biura maklerskiego lub w drodze kontraktów bilateralnych 
z innymi podmiotami. Poni�ej przedstawiono ilo�� energii elektrycznej wytworzonej w elektrociepłowni stanowi�cej 
własno�� Spółki w poszczególnych latach: 

Okres Ilo�� MWh 
W tym ilo�� energii MWh  

sprzedanej do Spółki 

2013 r.  .................................................................................... 9.249,00 2.146,03 

2014 r.  .................................................................................... 9.926,31 267,42 

I-IX 2015 r.  ............................................................................ 8.323,79 1.186,64 

�ródło: Spółka. 
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W poprzednich latach energia elektryczna wytworzona w elektrociepłowni była sprzedawana w wi�kszo�ci do Enea S.A. 
(jako sprzedawcy zobowi�zanego do nabywania energii elektrycznej z mocy prawa). Cen� sprzeda�y do Enea S.A.  
w poszczególnych okresach przedstawiono poni�ej: 

Okres Cena 

od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.  ...................................................................................................... 198,90 PLN/MWh 

od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ....................................................................................................... 201,36 PLN/MWh 

od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. ....................................................................................................... 181,55 PLN/MWh 

od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ..................................................................................................... 163,58 PLN/MWh 

od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. .................................................................................................... 169,99 PLN/MWh 

�ródło: Spółka. 

W przypadku sprzeda�y energii elektrycznej do Spółki cena energii odpowiadała cenie energii elektrycznej, po jakiej 
Grupa kupowała j� od innych dostawców, z uwzgl�dnieniem braku dodatkowych elementów ceny zwi�zanych  
z przesyłem i dystrybucj�, i która w poszczególnych okresach przedstawiała si� nast�puj�co: 

Okres Cena 

od 1 marca 2013 r. do 31 pa�dziernika 2013 r. ................................................................................................ 290,00 PLN/MWh 

od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. .................................................................................................... 245,00 PLN/MWh 

od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ..................................................................................................... 285,00 PLN/MWh 

od 1 stycznia 2016 r. ........................................................................................................................................ 202,60 PLN/MWh  

�ródło: Spółka. 

Po uzyskaniu koncesji Spółka b�dzie d��yła do maksymalizacji zu�ycia energii elektrycznej na własne potrzeby,  
a nieskonsumowane przez Spółk� nadwy�ki energii b�d� sprzedawane do Enea S.A. 

Sponsoring oraz wydatki na działalno�� marketingow� 

Ł�czna warto�� nakładów sponsorskich na działalno�� sportow� oraz wydatków na działalno�� charytatywn�  
i wybranych wydatków marketingowych (w tym: koszty reklamy, koszty materiałów promocyjnych i katalogów) za rok 
obrotowy 2014/2015 wyniosła nie wi�cej ni� 4,1 mln. 

Istotne umowy 

Poni�ej opisano istotne umowy zawarte przez Grup� w dwóch latach poprzedzaj�cych Dat� Prospektu, a tak�e umowy 
zawarte wcze�niej, je�eli takie umowy dotycz� istotnych praw lub obowi�zków Grupy na Dat� Prospektu. Za istotne 
uznano umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy, w szczególno�ci istotne umowy finansowe, przy 
przyj�ciu kryterium 10% przychodów ze sprzeda�y Grupy za okres ostatniego roku obrotowego, tzn. 63,6 mln PLN. 

Na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od �adnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej. 

Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe 

Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. 

W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) 
cztery umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej do kwoty, odpowiednio, 1.654.000 GBP („Kredyt 
A”), 8.663.000 EUR („Kredyt B”), 18.209.000 GBP („Kredyt C”) oraz 20.557.000 EUR („Kredyt D”) na m.in. 
finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych zwi�zanych z budow� zakładu architektury ogrodowej (Kredyt 
C oraz Kredyt D) i w przypadku podj�cia przez Grup� decyzji o rozpocz�ciu budowy równie� finansowanie  
i refinansowanie wydatków inwestycyjnych zwi�zanych z budow� zakładu produkcji pelletu w Grudzi�dzu 
(„Inwestycja”) (Kredyt A oraz Kredyt B). Powy�sze kredyty umo�liwiaj� tak�e pokrycie płatno�ci z tytułu akredytyw 
oraz gwarancji bankowych zwi�zanych z płatno�ciami dotycz�cymi Inwestycji. 

W przypadku Kredytu A i Kredytu B MrGarden jest zobowi�zana do spłaty kredytu w kwartalnych ratach w wysoko�ci 
zale�nej od sezonowo�ci sprzeda�y, płatnych pocz�wszy od 30 wrze�nia 2019 r. (przy zało�eniu, �e minimalna warto��  
4 (czterech) nast�puj�cych po sobie rat b�dzie wynosi� nie mniej ni� 12,3% kwoty danego kredytu). W przypadku 
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Kredytu C i Kredytu D MrGarden jest zobowi�zana do spłaty kredytu w kwartalnych ratach w wysoko�ci zale�nej od 
sezonowo�ci sprzeda�y, płatnych pocz�wszy od 30 wrze�nia 2017 r. (przy zało�eniu, �e minimalna warto�� 4 (czterech) 
nast�puj�cych po sobie rat b�dzie wynosi� nie mniej ni� 10% kwoty danego kredytu). Kredyty zostały udzielone na okres 
do dnia 13 sierpnia 2027 r. Kredyt A i Kredyt C s� oprocentowane według stawki LIBOR 1M dla GBP powi�kszonej  
o mar�e banku okre�lone w umowie. Kredyt B i Kredyt D s� oprocentowane według stawki EURIBOR 1M powi�kszonej 
o mar�e banku okre�lone w umowie. Kredyt D w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej został w du�ej cz��ci 
zabezpieczony transakcj� IRS. 

Kredyty s� zabezpieczone m.in. (i) hipotek� umown� ustanowion� na przysługuj�cym MrGarden prawie własno�ci 
nieruchomo�ci w Grudzi�dzu (KW TO1U/00055396/3); (ii) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym 
przedsi�biorstwa o warto�ci nie ni�szej ni� 150% kwoty ł�cznego zaanga�owania PKO BP z tytułu umów kredytów; (iii) 
przelewem na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz 
z deklaracj� wekslow�. 

Spółka por�czyła spłat� zadłu�enia powstałego na podstawie lub w zwi�zku z umowami kredytów. 

Umowa zawiera ograniczenia dotycz�ce m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowi�zanie do nierekomendowania wypłaty 
dywidendy zgromadzeniu wspólników MrGarden do zako�czenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania 
operacyjnego MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu 
wspólników MrGarden wypłaty dywidendy w okresie do zako�czenia pierwszych trzech lat funkcjonowania 
operacyjnego MrGarden oraz, po zako�czeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania 
zgromadzeniu wspólników MrGarden wypłaty dywidendy. 

Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpo�redni lub po�redni 
udział Stanisława Bie�kowskiego, Małgorzaty Bie�kowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nast�pców prawnych, lub 
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy si� poni�ej 51%. 

Na dzie� 31 lipca 2016 r. kwota zadłu�enia na podstawie Kredytu A wynosiła 0,00 GBP, Kredytu B wynosiła 0,00 EUR, 
Kredytu C wynosiła 14.733.922,86 GBP oraz Kredytu D wynosiła 7.389.007,56 EUR. 

Umowa limitu kredytowego wielocelowego z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. 

W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) 
umow� limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 50.000.000 PLN (do wykorzystania w walucie PLN, EUR lub 
GBP) w formie m.in. kredytu w rachunku bie��cym, kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych m.in. na 
sfinansowanie zobowi�za� wynikaj�cych z bie��cej działalno�ci MrGarden w okresie po zako�czeniu pierwszego etapu 
realizacji budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudzi�dzu („Inwestycja”). 

Limity udzielone zostały na okres od 13 sierpnia 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r. 

Kredyty udzielone w ramach limitów s� oprocentowane według stawki WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR 1M 
(odpowiednio dla kwot w PLN, EUR oraz GBP) powi�kszonych o mar�e banku okre�lone w umowie. 

Kredyty udzielone w ramach limitów s� zabezpieczone m.in. (i) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym Spółki  
o warto�ci nie ni�szej ni� 75.000.000; (ii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia; 
(iii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów handlowych; oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz 
z deklaracj� wekslow�. 

Spółka por�czyła spłat� zadłu�enia powstałego na podstawie lub w zwi�zku z umowami kredytów.  

Na podstawie umów MrGarden jest zobowi�zana do m.in. (i) informowania PKO BP o ka�dym zdarzeniu skutkuj�cym 
zmian� wpisu w KRS; (ii) uzyskania uprzedniej zgody PKO BP na istotn� zmian� struktury wła�cicielskiej (tj. zmian� 
udziałowców posiadaj�cych co najmniej 10% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników), zmian� udziałowców, 
którym przysługuje uprawnienie do powoływania lub odwoływania wi�kszo�ci członków zarz�du lub rady nadzorczej 
lub zmian� formy prawnej; (iii) niezaci�gania bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP nowych zobowi�za� finansowych 
skutkuj�cych powstaniem zobowi�za� w kwocie przekraczaj�cej 10.000.000 PLN w danym roku obrotowym; (iv) 
niedokonywania dalszych obci��e� maj�tku MrGarden bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP; oraz (v) utrzymywania 
okre�lonych wska�ników finansowych, w tym wska�nika zadłu�enia finansowego netto do EBITDA oraz wska�nika 
zdolno�ci obsługi zadłu�enia. 
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Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpo�redni lub po�redni 
udział Stanisława Bie�kowskiego, Małgorzaty Bie�kowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nast�pców prawnych, lub 
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy si� poni�ej 51%. 

Umowa zawiera ograniczenia dotycz�ce m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowi�zanie do nierekomendowania 
zgromadzeniu wspólników MrGarden do zako�czenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania operacyjnego 
MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu wspólników MrGarden 
wypłaty dywidendy w okresie do zako�czenia pierwszych trzech lat funkcjonowania operacyjnego MrGarden oraz, po 
zako�czeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania zgromadzeniu wspólników MrGarden 
wypłaty dywidendy. 

Na dzie� 31 lipca 2016 r. kredyt nie został uruchomiony. 

Umowa limitu kredytowego wielocelowego z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. 

W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”) 
umow� limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 63.000.000 PLN (do wykorzystania w walucie PLN, EUR lub 
GBP) w formie m.in. kredytu w rachunku bie��cym, kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych m.in. na 
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz zobowi�za� z tytułu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych 
zwi�zanych z budow� zakładu architektury ogrodowej oraz Zakładu Pellet w Grudzi�dzu. 

Limity udzielone zostały na okres od 13 sierpnia 2015 r. (i) do dnia 13 maja 2017 r. w przypadku zobowi�za� z tytułu 
podatku VAT od wydatków inwestycyjnych zwi�zanych z budow� zakładu architektury ogrodowej oraz (ii) do dnia  
13 sierpnia 2019 r. w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie zobowi�za� z tytułu podatku VAT 
od wydatków inwestycyjnych zwi�zanych z budow� Zakładu Pellet w Grudzi�dzu, limit został udzielony. 

Kredyty udzielone w ramach limitów s� oprocentowane według stawki WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR 1M 
(odpowiednio dla kwot w PLN, EUR oraz GBP) powi�kszonych o mar�e banku okre�lone w umowie. 

Kredyty udzielone w ramach limitów s� zabezpieczone m.in. (i) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym Spółki  
o warto�ci nie ni�szej ni� 94.500.000 PLN (lub o warto�ci nie ni�szej ni� 150% kwoty ł�cznego zaanga�owania PKO BP 
z tytułu umów limitu kredytu wielocelowego do kwoty 63.000.000 PLN, w przypadku tej umowy); (ii) przelewem na 
zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów ubezpieczenia; (iii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelno�ci z umów 
handlowych; oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracj� wekslow�. Dodatkowo, kredyt jest zabezpieczony 
hipotek� umown� ustanowion� na przysługuj�cym MrGarden prawie własno�ci nieruchomo�ci w Grudzi�dzu. 

Spółka por�czyła spłat� zadłu�enia powstałego na podstawie lub w zwi�zku z umowami kredytów.  

Na podstawie umów MrGarden jest zobowi�zana do m.in. (i) informowania PKO BP o ka�dym zdarzeniu skutkuj�cym 
zmian� wpisu w KRS; (ii) uzyskania uprzedniej zgody PKO BP na istotn� zmian� struktury wła�cicielskiej (tj. zmian� 
udziałowców posiadaj�cych co najmniej 10% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników), zmian� udziałowców, 
którym przysługuje uprawnienie do powoływania lub odwoływania wi�kszo�ci członków zarz�du lub rady nadzorczej 
lub zmian� formy prawnej; (iii) niezaci�gania bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP nowych zobowi�za� finansowych 
skutkuj�cych powstaniem zobowi�za� w kwocie przekraczaj�cej 10.000.000 PLN w danym roku obrotowym; (iv) 
niedokonywania dalszych obci��e� maj�tku MrGarden bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP; oraz (v) utrzymywania 
okre�lonych wska�ników finansowych, w tym wska�nika zadłu�enia finansowego netto do EBITDA oraz wska�nika 
zdolno�ci obsługi zadłu�enia. 

Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpo�redni lub po�redni 
udział Stanisława Bie�kowskiego, Małgorzaty Bie�kowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nast�pców prawnych, lub 
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy si� poni�ej 51%. 

Umowa zawiera ograniczenia dotycz�ce m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowi�zanie do nierekomendowania 
zgromadzeniu wspólników MrGarden do zako�czenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania operacyjnego 
MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu wspólników MrGarden 
wypłaty dywidendy w okresie do zako�czenia pierwszych trzech lat funkcjonowania operacyjnego MrGarden oraz, po 
zako�czeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania zgromadzeniu wspólników MrGarden 
wypłaty dywidendy. 

Na dzie� 31 lipca 2016 r. kwota zadłu�enia na podstawie umów wyniosła 1.445.586,16 PLN. 
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Umowa faktoringowa z Coface Poland  

W dniu 21 stycznia 2010 r. Spółka zawarła umow� faktoringu wierzytelno�ci (z pó�niejszymi zmianami), na podstawie 
której m.in. Coface Poland Factoring sp. z o.o. („Coface Poland”) �wiadczy usług� faktoringu jawnego (tj. nabywania  
i finansowania) bezspornych wierzytelno�ci Spółki wzgl�dem kontrahentów Spółki do maksymalnej ł�cznej kwoty 
16.000.000 EUR (maksymalna wysoko�� zaanga�owania Coface Poland w finansowanie Spółki). Z tytułu nabycia 
wierzytelno�ci Coface Poland płaci Spółce cen� nabycia składaj�c� si� z zaliczki płatnej w terminie dwóch dni roboczych 
od przedło�enia faktury i wniosku o nabycie wierzytelno�ci) oraz wypłaty z funduszu gwarancyjnego płatnej w terminie 
dwóch dni roboczych od spłaty wierzytelno�ci przez kontrahenta Spółki na rzecz Coface Poland. 

Coface Poland przysługuje wynagrodzenie z tytułu nabywania i finansowania bezspornych wierzytelno�ci Spółki wzgl�dem jej 
kontrahentów w postaci: (i) prowizji operacyjnej oraz (ii) odsetek z tytułu finansowania nabytych wierzytelno�ci. 

Dodatkowo, w zwi�zku z umow�, Spółka jest stron� umowy ubezpieczenia z Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le 
Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce, która zapewnia ochron� ubezpieczeniow� w zakresie ubezpieczenia 
bezspornych nale�no�ci z tytułu umowy sprzeda�y produktów oraz �wiadczenia usługi transportu (zabezpieczenie przed 
ryzkiem niewypłacalno�ci odbiorców) (patrz „Opis działalno�ci Grupy – Ubezpieczenia”). 

Wierzytelno�ci Coface Poland wzgl�dem Spółki s� zabezpieczone: (i) wekslem in blanco wraz z deklaracj� wekslow�; 
(ii) pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami bankowymi oraz (iii) przelewem praw ze wskazanej powy�ej polisy 
ubezpieczeniowej (patrz „Opis działalno�ci Grupy – Ubezpieczenia”). 

W roku obrotowym 2015/2016 Spółka dokonała jednej sprzeda�y nale�no�ci, która według stanu na 30 czerwca 2016 r. 
wynosiła ok. 7,7 mln EUR. Z uwagi na charakter sprzeda�y wskazanych nale�no�ci (bez regresu), kwota ta nie stanowi 
zadłu�enia bilansowego ani pozabilansowego Spółki. W poprzednich latach obrotowych Spółka nie korzystała  
z dost�pnej linii. Koszt finansowania w postaci faktoringu jest na poziomie finansowania bankowego. 

Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – inne umowy 

Umowa nabycia 100% udziałów Grange Fencing 

W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings Limited (jako sprzedaj�cy) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy,  
tj. Grange Holding (jako kupuj�cy) zawarły umow� sprzeda�y 100% udziałów Grange Fencing. Stron� umowy były 
równie� osoby fizyczne i prawne powi�zane z Grange Fencing lub sprzedaj�cym, wyst�puj�ce w charakterze gwaranta 
gwarantuj�cego prawdziwo�� o�wiadcze� i zapewnie� sprzedaj�cego zło�onych w przedmiotowej umowie. Cena 
sprzeda�y udziałów wynosiła 13,4 mln GBP, z czego (i) 10,7 mln GBP zostało sfinansowane kredytem bankowym 
zaci�gni�tym przez kupuj�cego tj. spółk� Grange Holding (na podstawie umowy kredytowej z dnia 7 listopada 2014 r. 
zawartej z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.); a (ii) 2,7 mln GBP pochodziło ze �rodków własnych Grange 
Holding. Umowa zawiera standardowe w tego typu transakcjach zapewnienia i o�wiadczenia sprzedaj�cego oraz 
gwarancje ze strony gwaranta zobowi�zuj�ce go do pokrycia szkód kupuj�cego w wyniku naruszenia umowy przez 
sprzedaj�cego. Umowa nie zawiera �adnych postanowie� (i) dotycz�cych jakichkolwiek zobowi�za� kupuj�cego b�d� 
Grupy, co do przyszłej strategii działania wzgl�dem Grange Fencing; (ii) okre�laj�cych zobowi�zania inwestycyjne 
Grupy wobec Grange Fencing lub sprzedaj�cego b�d� zobowi�zuj�cych Grup� do utrzymania zatrudnienia w Grange 
Fencing na okre�lonym poziomie; (iii) umo�liwiaj�cych korekt� ceny sprzeda�y skutkuj�c� jakimikolwiek dodatkowymi 
zobowi�zaniami finansowymi kupuj�cego po dacie akwizycji. 

Pozostałe postanowienia umowy nabycia 100% udziałów Grange Fencing nie odbiegaj� od postanowie� stosowanych  
w tego typu transakcjach. 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe i warto�ci niematerialne 

Istotnymi rzeczowymi aktywami trwałymi Grupy s� przede wszystkim nieruchomo�ci gruntowe oraz nieruchomo�ci 
budynkowe, w tym budynki wchodz�ce w skład zakładów produkcyjnych Grupy (zakłady w Zielonej Górze, Jeleniowie, 
Starym Kisielinie oraz Lubi�cinie). W przypadku nieruchomo�ci za istotne zostały uznane przede wszystkim 
nieruchomo�ci gruntowe, na których znajduj� si� zakłady produkcyjne Grupy. Ponadto istotnymi rzeczowymi aktywami 
Grupy s� równie� ruchomo�ci b�d�ce aktywami produkcyjnymi, Grupa posiada równie� warto�ci niematerialne, w tym 
oprogramowanie SAP oraz patenty. 

Dodatkowo Grupa posiada cztery nieruchomo�ci nieoperacyjne, które zostały przeznaczone do zbycia, zlokalizowane  
w Wiechlicach, �wi�tnie, Kowarach i Sobieszowie. Ł�czna warto�� bilansowa nieruchomo�ci inwestycyjnych Grupy 
według stanu na 30 czerwca 2016 r. wynosiła 20,5 mln PLN. 
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Ponadto w 2014 r. Grupa poprzez wehikuł inwestycyjny UK Investment oraz Grange Holding nabyła udziały jednego  
z liderów na rynku w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc� drewnianej architektury 
ogrodowej. W wyniku akwizycji Grupa dzier�awi nieruchomo�ci w Wielkiej Brytanii (Telford oraz Hull), na których 
zlokalizowane s� zakłady produkcyjne Grange Fencing, podlegaj�ce aktualnie reorganizacji (por. rozdział „Opis 
działalno�ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”). 

Kwestie zwi�zane z systemami informatycznymi oraz posiadanymi patentami zostały szczegółowo opisane w rozdziale 
„Opis działalno�ci Grupy – własno�� intelektualna”. 

Warto�� ksi�gowa netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy na dzie� 30 czerwca 2016 r. wynosiła 395,4 mln PLN. 

W tabeli poni�ej przedstawiono warto�� bilansow� rzeczowych aktywów trwałych Grupy na wskazane daty. 

 

Warto�� netto  
na dzie�  

30 czerwca 2016 r. 

Warto�� netto  
na dzie�  

30 wrze�nia 2015 r. 

Warto�� netto  
na dzie�  

30 czerwca 2014 r. 

Warto�� netto  
na dzie�  

30 czerwca 2013 r. 

 (w mln PLN) 

 (niezbadane) (zbadane) 

Grunty ..................................................................................... 20,5 20,5 19,6 8,8 

Budynki .................................................................................. 137,3 134 135,9 136 

Maszyny i urz�dzenia.............................................................. 89,0 89,7 88,8 91,7 

�rodki transportu ..................................................................... 6,5 6,5 5,9 3,4 

Pozostałe ................................................................................. 2,7 2,9 0,9 1,02 

Aktywa trwałe w trakcie wytwarzania .................................... 139,4 35,9 0,39 0,14 

Ogółem ................................................................................... 395,4 289,5 251,5 241 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Spółka. 

Istotne nieruchomo�ci Grupy 

Na Dat� Prospektu Grupa posiada nieruchomo�ci na podstawie przysługuj�cego jej prawa u�ytkowania wieczystego 
i prawa własno�ci, jak równie� umowy dzier�awy i umowy leasingu finansowego. 

Ł�czna powierzchnia całkowita nieruchomo�ci Grupy, posiadanych na podstawie wszelkich tytułów prawnych, wynosi  
ok. 185,4 ha. Ł�czna powierzchnia istotnych nieruchomo�ci stanowi�cych przedmiot własno�ci Spółek z Grupy wynosi  
ok. 110,1 ha, powierzchnia istotnych nieruchomo�ci Spółek z Grupy znajduj�cych si� w wieczystym u�ytkowaniu to  
ok. 11,0 ha.  

Dodatkowo, ł�czna powierzchnia nieruchomo�ci Spółek z Grupy b�d�cych przedmiotem dzier�awy to ok. 38,8 ha, 
a ł�czna powierzchnia nieruchomo�ci Spółek z Grupy b�d�cych przedmiotem leasingu finansowego to ok. 25,5 ha. 

Poni�sza tabela zawiera informacje dotycz�ce istotnych nieruchomo�ci operacyjnych Grupy. 

Lokalizacja Numer ksi�gi wieczystej 
Sposób wykorzystania 

nieruchomo�ci Tytuł prawny 

Zakład w Zielonej Górze ......................................................... ZG1E/00083777/8 Zakład produkcyjny Własno�� 

 ZG1E/00109398/6 Nieruchomo�� inwestycyjna Własno�� 

 ZG1E/00075543/0 Tereny przemysłowe Własno�� 

Zakład w Grudzi�dzu .............................................................. TO1U/00042547/3 Zakład produkcyjny Własno�� 

Zakład w Jeleniowie ............................................................... ZG1E/00013466/4 Zakład produkcyjny Własno�� 

Nieruchomo�� w Jeleniów Palisady ........................................ ZG1E/00073046/2 Zakład produkcyjny Własno�� 

Nieruchomo�� w Lubi�cinie.................................................... ZG1N/00030603/1 Zakład produkcyjny Leasing finansowy 

Nieruchomo�� w Starym Kisielinie ......................................... ZG1E/00045869/2 Zakład produkcyjny Leasing finansowy 

Nieruchomo�� w Zielonej Górze ............................................. ZG1E/00084835/0 Zakład produkcyjny Własno�� 

Nieruchomo�� w Grudzi�dzu .................................................. TO1U/00055396/3 Zakład produkcyjny Własno�� 

�ródło: Spółka. 
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Poni�sza tabela zawiera informacje dotycz�ce nieruchomo�ci inwestycyjnych Grupy. 

Lokalizacja Numer ksi�gi wieczystej 
Sposób wykorzystania 

nieruchomo�ci Tytuł prawny 

Nieruchomo�ci w Wiechlicach ................................................ ZG1G/00032848/7 Nieruchomo�� do zbycia Własno�� 

Nieruchomo�� w Sobieszowie ................................................. JG1J/00088124/3 Nieruchomo�� do zbycia Własno�� 

 JG1J/00028862/0 Nieruchomo�� do zbycia Własno�� 

Nieruchomo�ci w �wi�tnie ......................................................
PO1E/00032406/2 
PO1E/00047753/7 Nieruchomo�� do zbycia U�ytkowanie wieczyste  

Nieruchomo�� w Kowarach..................................................... JG1J/00036075/5 Nieruchomo�� do zbycia Własno�� 

 JG1J/00036074/8 Nieruchomo�� do zbycia Własno�� 

�ródło: Spółka. 

Poni�sza tabela zawiera informacje dotycz�ce istotnych obci��e� ustanowionych na nieruchomo�ciach uznanych przez 
Grup� za istotne. 

Lokalizacja 
Numer ksi�gi 

wieczystej 
Ł�czna kwota 

ustanowionych hipotek Wierzyciel hipoteczny 
Sposób wykorzystania 

nieruchomo�ci Tytuł prawny 

Zakład w Zielonej 
Górze ............................ ZG1E/00083777/8 7.191.273 EUR 

Bank Zachodni  
WBK S.A. Zakład Produkcyjny Własno�� 

 ZG1E/00109398/6 12.253.223 EUR mBank S.A. 
Nieruchomo�� 
inwestycyjna Własno�� 

Zakład w Grudzi�dzu ... TO1U/00042547/3 454.500.000 PLN PKO BP Zakład produkcyjny Własno�� 

Nieruchomo�ci 
w Sobieszowie .............. JG1J/00088124/3 6.700.000 EUR 

Bank Zachodni  
WBK S.A. Działki rolne Własno�� 

 JG1J/00028862/0 1.211.850 EUR Skarb Pa�stwa Tereny przemysłowe Własno�� 

Nieruchomo�ci 
w �wi�tnie ....................

PO1E/00032406/2 
PO1E/00047753/7 12.253.223 EUR mBank S.A. 

Nieruchomo��  
do zbycia 

U�ytkowanie 
wieczyste 

�ródło: Spółka. 

Umowy finansowe, w zwi�zku z którymi ustanowiono powy�sze zabezpieczenia, zostały opisane w rozdziale „Opis 
działalno�ci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe”. 

Istotne aktywa produkcyjne 

Na Dat� Prospektu Grupa posiada 38 istotnych aktywów produkcyjnych u�ywanych w zakładach produkcyjnych 
w Zielonej Górze, Jeleniowie oraz Lubi�cinie. Ł�czna warto�� netto wszystkich istotnych aktywów produkcyjnych 
wynosi ok. 61,2 mln PLN. Istotnymi aktywami produkcyjnymi s� m.in.: linia SAB do przecierania wiórowego drewna, 
zespół urz�dze� do produkcji pelletu oraz zespół urz�dze� linii rozdrabniania surowca drzewnego.  

Inwestycje w znacz�ce rzeczowe aktywa trwałe 

Do znacz�cych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe Grupa zalicza proces inwestycyjny zwi�zany z budow� zakładu 
produkcyjnego w Grudzi�dzu, w wyniku którego Spółka planuje ponoszenie wydatków na budow� rzeczowych aktywów 
trwałych (budynki i budowle), a tak�e planuje nabycie rzeczowych aktywów trwałych (głównie maszyny i urz�dzenia do 
obróbki drewna). Planowane wydatki inwestycyjne Grupy w czwartym kwartale roku obrotowego 2015/2016 s� 
szacowane ł�cznie na około 86,5 mln PLN. Na dzie� 31 lipca 2016 r. Grupa w wyniku budowy zakładu produkcyjnego  
w Grudzi�dzu poniosła nakłady w wysoko�ci 169,2 mln PLN. Po zako�czeniu etapu inwestycji zakład architektury 
ogrodowej w Grudzi�dzu b�dzie realizował produkcj� z drewna sosnowego i �wierkowego w postaci płotów, pergoli, 
wyposa�enia drewnianego ogrodów, winnic i parków. Wi�cej informacji znajduje si� w rozdziale „Przegl�d sytuacji 
operacyjnej i finansowej Grupy – Wydatki inwestycyjne – Bie��ce i planowane inwestycje”. 

Specjalne Strefy Ekonomiczne 

Działalno�� produkcyjna zakładu Grupy w Grudzi�dzu jest prowadzona na terenie Pomorskiej SSE na podstawie 
zezwolenia nr 135/PSSE z dnia 18 czerwca 2014 r. Zezwolenie zostało wydane na rzecz MrGarden i jest bezterminowe. 



STELMET S.A. 

 

169 
 

W ramach działalno�ci produkcyjnej na terenie Pomorskiej SSE MrGarden jest uprawniona do korzystania z pomocy 
publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od nieruchomo�ci. 

Zgodnie z Ustaw� o SSE dochody z działalno�ci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia s� 
zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach okre�lonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczn�, przy czym jej wielko�� nie mo�e przekroczy� maksymalnej 
wielko�ci okre�lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o SSE. Przepisy,  
o których mowa powy�ej, s� obecnie zawarte w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie 
pomocy publicznej udzielanej przedsi�biorcom działaj�cym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych („Rozporz�dzenie RM w sprawie pomocy publicznej”).  

Zgodnie z Ustaw� o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody uzyskane z działalno�ci gospodarczej 
prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w przepisach Ustawy o SSE, s� zwolnione  
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy czym wielko�� pomocy publicznej udzielanej  
w formie tego zwolnienia nie mo�e przekroczy� wielko�ci pomocy publicznej dla przedsi�biorcy, dopuszczalnej dla 
obszarów kwalifikuj�cych si� do uzyskania pomocy w najwi�kszej wysoko�ci, zgodnie z odr�bnymi przepisami. Jak 
wynika z przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienie od podatku, o którym mowa 
powy�ej, ma zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych przez podatnika z działalno�ci gospodarczej prowadzonej na 
terenie SSE. Ponadto w razie cofni�cia zezwolenia, o którym mowa w Ustawie o SSE, podatnik traci prawo do 
zwolnienia i jest zobowi�zany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. W razie 
wyst�pienia okoliczno�ci, o których mowa powy�ej, podatnik jest obowi�zany do zwi�kszenia podstawy opodatkowania 
o kwot� dochodu, w odniesieniu do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty − do jej 
zmniejszenia o t� kwot� w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek (okre�lony w przepisach Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), w którym podatnik utracił to prawo. Jednak�e je�li podatnik utracił prawo 
do zwolnienia w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego, podatnik jest obowi�zany do zwi�kszenia 
podstawy opodatkowania o kwot� dochodu, w odniesieniu do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, a w razie 
poniesienia straty − do jej zmniejszenia o t� kwot� w rocznym zeznaniu podatkowym. 

W przypadku cofni�cia albo stwierdzenia wyga�ni�cia zezwolenia minister wła�ciwy do spraw gospodarki przekazuje 
naczelnikowi urz�du skarbowego wła�ciwemu dla przedsi�biorcy w sprawach podatku dochodowego kopi� wydanej 
decyzji w terminie 14 dni, licz�c od dnia, w którym decyzja ta stała si� prawomocna. Naczelnik urz�du skarbowego,  
o którym mowa powy�ej, okre�la w drodze decyzji kwot� pomocy podlegaj�c� zwrotowi pomniejszon� o kwot� 
nale�nego podatku ustalonego zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W kwocie 
pomocy podlegaj�cej zwrotowi uwzgl�dnia si� odsetki liczone jak dla zaległo�ci podatkowej. Odsetki te nale�ne s� za 
okres od dnia udzielenia pomocy do dnia jej zwrotu. Odsetek nie uwzgl�dnia si� w przypadku pomocy publicznej 
udzielonej na podstawie Ustawy o SSE przed dniem 6 stycznia 2015 r. (tj. dat� wej�cia w �ycie ustawy z dnia  
28 listopada 2014 r. zmieniaj�cej Ustaw� o SSE). 

W rozumieniu Ustawy o SSE oraz Rozporz�dzenia RM w sprawie pomocy publicznej, pomoc publiczn� stanowi pomoc 
regionalna z tytułu: (i) kosztów nowej inwestycji, której wielko�� jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywano�ci 
pomocy okre�lonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, które s� okre�lone  
w § 6 powołanego Rozporz�dzenia RM w sprawie pomocy publicznej, lub (ii) tworzenia nowych miejsc pracy, której 
wielko�� jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywno�ci pomocy okre�lonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów 
pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmuj�cych koszty płacy brutto tych pracowników, powi�kszone o składki 
obowi�zkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawc�. Maksymalna intensywno�� 
regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikuj�cych si� do 
obj�ci� t� pomoc� i w przypadku działalno�ci Grupy w Pomorskiej SSE wynosi 50%. Za wydatki kwalifikuj�ce si� do 
obj�cia pomoc� uznaje si� koszty inwestycji w rozumieniu § 6 Rozporz�dzenia RM w sprawie pomocy publicznej, b�d�ce 
m.in. cen� nabycia gruntów lub prawa ich u�ytkowania wieczystego, cen� nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym 
zakresie �rodków trwałych pod warunkiem zaliczenia do składników maj�tku, cen� nabycia aktywów innych ni� gruny, 
budynki i budowle obj�te najmem lub dzier�aw�, w przypadku gdy najem lub dzier�awa ma posta� leasingu finansowego 
oraz obejmuje zobowi�zane do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzier�awy. 

Zezwolenia maj� charakter warunkowy i okre�laj� przedmiot działalno�ci oraz warunki dotycz�ce m.in.: (i) dokonania 
przez przedsi�biorc� na terenie SSE inwestycji o warto�ci przewy�szaj�cej okre�lon� kwot�; (ii) zatrudnienia przy 
prowadzeniu działalno�ci na terenie SSE w okre�lonym czasie; (iii) terminu zako�czenia inwestycji; (iv) maksymalnej 
wysoko�ci kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. Przepisy Ustawy o SSE 
przewiduj� mo�liwo�� utraty albo ograniczenia praw wynikaj�cych z zezwolenia, je�eli nast�pi cho�by jedna  
z poni�szych okoliczno�ci: (i) zaprzestanie działalno�ci na terenie SSE, na której posiada si� zezwolenie; (ii) ra��ce 
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uchybienie warunkom okre�lonym w zezwoleniu; (iii) nieusuni�cie uchybie� stwierdzonych w toku kontroli w terminie 
wyznaczonym do usuni�cia. 

Na terenie Pomorskiej SSE w ramach zezwolenia z dnia 18 czerwca 2014 r. udzielonego MrGarden zobowi�zanie do 
poniesienia wydatków inwestycyjnych ustalono na poziomie minimum 150 mln PLN do 31 grudnia 2018 r., a ponadto 
zobowi�zano MrGarden do zatrudnienia co najmniej 120 pracowników w zakładzie w Grudzi�dzu do 31 grudnia 2018 r. 
i utrzymanie tego poziomu do 31 grudnia 2021 r. Inwestycja powinna by� zako�czona do dnia 31 grudnia 2018 r. 
Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, maksymalna wysoko�� kosztów kwalifikowanych, które mog� by� obj�te pomoc� 
publiczn� w ramach zezwolenia, ustalono na: (i) w przypadku kosztów kwalifikowanych inwestycji nie wi�cej ni� 225 
mln PLN, a (ii) w przypadku kosztów pracy kwalifikuj�cych si� do pomocy publicznej – nie wi�cej ni� dwuletnie koszty 
pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze co najwy�ej 180 etatów. Na Dat� Prospektu Grupa jest w trakcie 
budowy zakładu w Grudzi�dzu i w zwi�zku z tym ponosi koszty kwalifikowane inwestycji, a tym samym nie skorzystała 
jeszcze z pomocy publicznej przysługuj�cej jej na podstawie zezwolenia nr 135/PSSE z dnia 18 czerwca 2014 r. Na 
dzie� 31 lipca 2016 r. MrGarden poniosła koszty kwalifikowane inwestycji w ramach ww. zezwolenia na terenie zakładu 
w Grudzi�dzu w wysoko�ci przewy�szaj�cej 165,2 mln PLN. 

Jak wskazano powy�ej oprócz zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w ramach ww. pomocy publicznej, 
dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudzi�dza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnie� od podatku od 
nieruchomo�ci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie zwi�zanych z nimi nowych 
miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudzi�dzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie 
gminy-miasta Grudzi�dz, MrGarden zło�yła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od podatku 
od nieruchomo�ci na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w zwi�zku z planowanym poniesieniem 
nakładów inwestycyjnych w wysoko�ci 36,1 mln EUR oraz z utworzeniem zwi�zanych z nimi 120 nowych miejsc pracy. 
Na podstawie powy�szego zgłoszenia na Dat� Prospektu ł�czna pomoc otrzymana z tytułu zwolnienia z podatku od 
nieruchomo�ci wyniosła 480 tys. PLN, w tym odpowiednio w 2014 r. oraz w 2015 r., MrGarden uzyskała ulg� w kwocie 
106,3 tys. PLN, 212,5 tys. PLN oraz 161,3 tys. PLN za okres 9 miesi�cy w 2016 r. Zgodnie z powy�sz� uchwał� podatnicy 
korzystaj�cy ze zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci na podstawie uchwały s� zobowi�zani powiadomi� pisemnie organ 
podatkowy o utracie warunków do tego zwolnienia, najpó�niej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczno�ci 
powoduj�cych utrat�. Prawo do zwolnienia wygasa z ko�cem miesi�ca poprzedzaj�cego miesi�c, w którym podatnik utracił 
prawo do zwolnienia w przypadku okre�lonym powy�ej. Podatnicy, którzy nie dopełnili obowi�zku terminowego 
zawiadomienia o utracie warunków uzyskania zwolnienia lub przekroczeniu maksymalnej intensywno�ci pomocy, trac� 
prawo do zwolnienia od pocz�tku roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia lub utraty warunków. 
Natomiast podatnicy, którzy przekazali organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje dotycz�ce spełnienia warunków 
uprawniaj�cych do zwolnienia lub nie zło�yli wymaganych na podstawie uchwały informacji, trac� prawo do tego 
zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia. 

Ochrona �rodowiska 

Działalno�� prowadzona przez Grup� oddziałuje na �rodowisko naturalne, w szczególno�ci przez emisj� substancji do 
powietrza, wytwarzanie odpadów, korzystanie z wód i wprowadzanie �cieków do wód lub ziemi, które to oddziaływanie jest 
regulowane w szczególno�ci przepisami Prawa Ochrony �rodowiska, Ustawy o Odpadach, Prawa Wodnego oraz przepisami 
wykonawczymi w zakresie ochrony �rodowiska. Powy�sze akty prawne nakładaj� na Spółki z Grupy zobowi�zania w zakresie 
prowadzonej działalno�ci produkcyjnej, inwestycyjnej oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania, 
transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony �rodowiska naturalnego.  

W zwi�zku z prowadzon� przez Grup� działalno�ci� polegaj�c� na produkcji drewnianych wyrobów drewnianej 
architektury ogrodowej oraz produkcji pelletu Spółki z Grupy zajmuj�ce si� działalno�ci� produkcyjn� eksploatuj� 
instalacje (np. kotłownia, autoklaw), które s� �ródłem emisji i zanieczyszcze� do �rodowiska naturalnego, a tak�e 
wytwarzaj� odpady niebezpieczne oraz inne ni� niebezpieczne. Spółki z Grupy prowadz� ewidencj� wytwarzanych 
odpadów zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Grupa przekazuje odpady specjalistycznym firmom posiadaj�cym 
pozwolenia na gospodarowanie odpadami (transport, odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie). 

Pozwolenia i decyzje �rodowiskowe 

Spółki z Grupy posiadaj� wa�ne pozwolenia sektorowe, w szczególno�ci reguluj�ce gospodark� odpadami 
niebezpiecznymi i innymi ni� niebezpieczne, pozwolenia na szczególne korzystanie z wód oraz na emisj� gazów lub 
pyłów do atmosfery. Spółki z Grupy posiadaj� wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje okre�laj�ce zakres 
i sposób korzystania ze �rodowiska, których obowi�zek uzyskania zwi�zany jest ze specyfik� prowadzonej przez nie 
działalno�ci, a tak�e na bie��co uzyskuj� nowe wymagane pozwolenia. Grupa eksploatuje tak�e instalacje, z których 
emisja nie wymaga uzyskania pozwole� sektorowych, ale które podlegaj� zgłoszeniu organom �rodowiskowym.  
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Poni�sza tabela przedstawia najwa�niejsze pozwolenia i decyzje okre�laj�ce zakres i sposób korzystania ze �rodowiska 
posiadane przez Spółki z Grupy. 

Rodzaj decyzji Termin obowi�zywania 

Decyzja z dnia 6 maja 2008 r. – pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 
atmosferycznego dla zakładu w Lubi�cinie (ze zmianami) .............................................................................. 6 maja 2018 r. 

Decyzja z dnia 18 pa�dziernika 2013 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód  
dla zakładu w Lubi�cinie (ze zmianami)  ......................................................................................................... 30 wrze�nia 2023 r. 

Decyzja z dnia 17 czerwca 2013 r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu w Lubi�cinie  
(ze zmianami) .................................................................................................................................................. 1 czerwca 2018 r. 

Decyzja z dnia 18 pa�dziernika 2008 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu w Lubi�cinie .... 1 czerwca 2018 r. 

Decyzja z dnia 17 pa�dziernika 2014 r. – pozwolenie na wytwarzanie z uwzgl�dnieniem zezwolenia na 
przetwarzanie odpadów zakładu w Jeleniowie ................................................................................................ 16 pa�dziernika 2024 r. 

Decyzja z dnia 6 grudnia 2006 r. – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla 
tartaku w Starym Kisielinie (ze zmianami) ...................................................................................................... 5 grudnia 2022 r. 

Decyzja z dnia 15 maja 2007 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu w Zielonej Górze (ze 
zmianami) ........................................................................................................................................................ 15 maja 2017 r. 

Decyzja z dnia 10 sierpnia 2016 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzgl�dnieniem zezwolenia 
na przetwarzanie odpadów dla zakładu w Grudzi�dzu ..................................................................................... 9 sierpnia 2026 r. 

Decyzja z dnia 29 pa�dziernika 2015 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód  
dla zakładu w Zielonej Górze* ......................................................................................................................... 30 wrze�nia 2035 r. 

Decyzja z dnia 21 sierpnia 2008 r. – pozwolenie wodnoprawne na budow� urz�dzenia wodnego oraz na 
szczególne korzystanie z wód dla zakładu w Jeleniowie ..................................................................................

30 wrze�nia 2018 r. (w zakresie 
szczególnego korzystania z wód) 

Decyzja z dnia 3 sierpnia 2013 r. – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla 
zakładu w Jeleniowie ....................................................................................................................................... 29 sierpnia 2023 r. 

Decyzja z dnia 31 grudnia 2013 r. – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla 
zakładu w Lubi�cinie ....................................................................................................................................... 31 grudnia 2023 r. 

Decyzja z dnia 29 grudnia 2014 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla 
zakładu w Lubi�cinie ....................................................................................................................................... 1 grudnia 2034 r. 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  

*Pozwolenie obowi�zuje od 1 stycznia 2016 r. 

Zarz�d uwa�a, �e działalno�� Grupy jest zgodna z warunkami posiadanych przez Spółki z Grupy pozwole�, a w bie��cej 
działalno�ci wytwórczej prowadzonej przez Grup� nie stwierdzono wyst�powania problemów o istotnym znaczeniu dla 
tej działalno�ci.  

Opłaty i kary zwi�zane z korzystaniem ze �rodowiska 

Grupa uiszcza opłaty za korzystanie ze �rodowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Poni�sza 
tabela zawiera zestawienie opłat za korzystanie ze �rodowiska uiszczone przez Grup�.  

Komponent 

Opłata 

2015 r. 2014 r.  2013 r. 

(tys. PLN) 

Opłata za �cieki deszczowe ......................................................................................... 23,6 20,7 19,9 

Opłata za wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza ............................................ 46,2 67,1 55,0 

Razem 69,8 87,8 74,9 

�ródło: Spółka. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu na Spółki z Grupy nie były nakładane �adne kary w zwi�zku 
z korzystaniem ze �rodowiska naturalnego. 

Własno�� intelektualna 

Na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od �adnych patentów, umów licencyjnych ani innych dóbr 
niematerialnych. 
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Patenty 

Na Dat� Prospektu spółka zale�na Grange Fencing była uprawniona z nast�puj�cego patentu europejskiego:  

Nazwa Data zgłoszenia Numer patentu Terytorium 

System pakowania, sposób pakowania, sposób transportu .......................................... 29.08.2008 EP2036834 

Francja, Irlandia, 
Niemcy, Polska, 
Wielka Brytania 

�ródło: Spółka. 

Wzory przemysłowe 

Na Dat� Prospektu istotna cz��� elementów produkowanej przez Grup� drewnianej architektury ogrodowej podlega 
ochronie jako zarejestrowane wzory przemysłowe. Na Dat� Prospektu Emitent oraz Grange Fencing były uprawnione do 
ponad 100 wspólnotowych wzorów przemysłowych.  

Znaki towarowe 

Na Dat� Prospektu wszystkie istotne znaki towarowe, z których korzysta Grupa, stanowi� własno�� spółki zale�nej 
Emitenta, tj. Stelmet IP. Emitent korzysta ze znaków towarowych Stelmet IP na podstawie umowy licencyjnej z dnia  
26 czerwca 2015 r. zawartej na czas nieoznaczony. Wysoko�� opłaty licencyjnej jest uzale�niona od obrotu 
realizowanego przez Stelmet w danym roku kalendarzowym. 

Na Dat� Prospektu Stelmet IP jest uprawniona na terytorium Polski z pi�ciu zarejestrowanych znaków towarowych oraz 
siedmiu zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto Stelmet IP zgłosiła trzy nowe oznaczenia do 
rejestracji jako wspólnotowe znaki towarowe. 

Poni�sza tabela przedstawia zestawienie znaków towarowych zarejestrowanych przez Stelmet IP: 

Nazwa Rodzaj znaku Data zgłoszenia 
Numer prawa 
ochronnego Klasy towarowe Terytorium 

STELMET słowny 08.06.2007 
12.06.2007 

210464 
006021414 

4, 19, 20,40 
19,20, 40  

Polska 
Unia Europejska 

      

 

słowno-graficzny 18.07.2007 
19.07.2007 

006140164 
214129 

19, 20,40 
4, 19, 20, 40 

Unia Europejska 
Polska 

      

 

słowno-graficzny 24.11.2004 004141032 20, 40 Unia Europejska 

      

 

słowno-graficzny 09.06.2008 
17.06.2008 

220508 
007025778 

4 
4 

Polska 
Unia Europejska 

      

LAVA słowny 09.06.2008 220507 4 Polska 

      

 

słowno-graficzny 04.01.2011 
07.01.2011 

009675976 
245533 

4 
4 

Unia Europejska 
Polska 

      

 
słowno-graficzny 22.01.2013 011546157 4 Unia Europejska 

      

 

słowno-graficzny 22.01.2013 011546132 4, 19, 20, 40 Unia Europejska 

�ródło: Spółka. 
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Poni�sza tabela przedstawia zestawienie znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji przez Stelmet IP: 

Nazwa Rodzaj znaku Data zgłoszenia Numer zgłoszenia Klasy towarowe Terytorium 

 

słowno-graficzny 02.11.2015 014770333 4 Unia Europejska 

      

 
słowno-graficzny 02.11.2015 014770358 4 Unia Europejska 

      

 

słowno-graficzny 02.11.2015 014770341 4 Unia Europejska 

�ródło: Spółka. 

Domeny internetowe 

Na Dat� Prospektu najistotniejsz� domen� Grupy utrzymywan� przez Emitenta jest „stelmet.com”, pod któr� jest 
zlokalizowana strona internetowa zawieraj�ca informacje o Emitencie i prowadzonej przez niego działalno�ci. Inne 
istotne domeny utrzymywane przez Grup� to: (i) domeny zawieraj�ce informacje o produktach Grupy „polishpellet.com” 
oraz „gardenhall.com”; (ii) domena „epellety.pl”, pod któr� zlokalizowany jest sklep internetowy prowadzony przez 
Emitenta; oraz (iii) domeny spółek zale�nych „mrgarden.com.pl” oraz „grangefen.co.uk” oraz „click4garden.co.uk”. 

Systemy informatyczne 

Na Dat� Prospektu Grupa nie jest uzale�niona od �adnego systemu informatycznego. Grupa korzysta ze standardowych 
aplikacji, które wspieraj� podstawowe obszary jej działalno�ci. Najistotniejsze to (i) wdro�one w przedsi�biorstwie 
Emitenta: (a) rozwi�zanie klasy ERP, tj. centralny system SAP ERP wdro�ony w 2010 r. i wspieraj�cy zarz�dzanie 
przedsi�biorstwem Emitenta w zakresie działalno�ci produkcyjnej, handlowej oraz logistycznej; (b) system GENETIX 
wdro�ony w połowie 2015 r. i optymalizuj�cy procesy logistyczne; (c) system SunCode Plus WorkFlow wspieraj�cy 
zarz�dzanie obiegiem dokumentów w Grupie wykorzystuj�cy narz�dzie OCR ReadSoft; oraz (d) system MAXeBiznes 
wspieraj�cy funkcje kadrowe, jak równie�: (ii) rozwi�zanie klasy ERP wdro�one w spółce zale�nej Grange Fencing,  
tj. Avante – zintegrowany system planowania zasobów przedsi�biorstwa. Grupa korzysta ze wskazanych powy�ej 
aplikacji na podstawie standardowych umów licencyjnych. Posiada tak�e zapewnione odpowiednie wsparcie serwisowe, 
w szczególno�ci w przypadku wyst�pienia awarii lub bł�dów systemów, jak równie� mo�liwo�� pozyskania nowszych 
lub ulepszonych wersji systemów. 

Ponadto Grupa korzysta z nast�puj�cych systemów dedykowanych dla i zintegrowanych z wykorzystywanymi przez 
Grup� urz�dzeniami specjalistycznymi: (i) systemu firmy Microtec dla linii sortowniczych drewna okr�głego;  
(ii) systemu firmy Microtec i Alfha dla linii przetarcia drewna okr�głego oraz (iii) opracowanego w ramach Grupy 
systemu do sterowania i monitoringu procesu impregnacji ci�nieniowej dla autoklawów do impregnacji ci�nieniowej. 

Badania i rozwój 

W okresie obj�tym historycznymi danymi finansowymi Grupa nie prowadziła istotnych kosztowo działa� badawczo- 
-rozwojowych. Nie były równie� w tym okresie ponoszone na ten cel istotne nakłady inwestycyjne. Na Dat� Prospektu  
w celu dalszego zwi�kszenia zdolno�ci produkcyjnych Grupa planuje kontynuowanie prac badawczych i rozwojowych  
w zakładzie w Lubi�cinie maj�cych na celu: (i) projektowanie nowych maszyn produkcyjnych; (ii) modernizacj� 
istniej�cego parku maszynowego oraz (iii) dalsz� automatyzacj� istniej�cych procesów produkcyjnych wykonywanych 
obecnie r�cznie. 

Ubezpieczenia 

W Grupie obowi�zuje wspólna polityka ubezpieczeniowa, oparta na zapewnieniu jednolitego zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej. W opinii Zarz�du Grupa posiada co do zasady ochron� ubezpieczeniow� zgodn� z praktyk� 
stosowan� przez inne podmioty działaj�ce w tej samej lub podobnej bran�y w Polsce oraz w krajach, w których Grupa 
prowadzi działalno��. Grupa współpracuje z wiod�cymi ubezpieczycielami. Na Dat� Prospektu głównym 
ubezpieczycielem Grupy jest Powszechny Zakład Ubezpiecze� S.A. 
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Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce zapewnia ochron� 
ubezpieczeniow� w zakresie ubezpieczenia bezspornych nale�no�ci z tytułu umowy sprzeda�y produktów oraz 
�wiadczenia usługi transportu (zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalno�ci odbiorców). Nale�no�ci z tytułu 
sprzeda�y produktów (drewniana architektura ogrodowa, pellet oraz produkt uboczny pochodzenia drzewnego) oraz 
usługi transportu z odroczonym terminem płatno�ci s� ubezpieczone do kwoty 90% warto�ci szkody poniesionej  
w wyniku przewlekłej zwłoki w płatno�ci (powy�ej czterech miesi�cy) lub niewypłacalno�ci dłu�nika. Maksymalny limit 
odpowiedzialno�ci ubezpieczyciela wynosi 60-krotno�� zapłaconych składek (jednak nie mniej ni� 24.000.000 PLN),  
a w przypadku głównych kontrahentów (np. Castorama France, Brico Depot France czy Toom Baumarkt GmbH) jest on 
odpowiednio zwi�kszony (patrz „Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem 
działalno�ci Grupy – umowy finansowe – Umowa faktoringowa z Coface Poland”). 

Spółki z Grupy, co do zasady, zawieraj� polisy na rok lub na okres zdarzenia obj�tego ubezpieczeniem. W zwi�zku  
z prowadzon� działalno�ci� Grupa posiada ochron� ubezpieczeniow�, która obejmuje m.in.: (i) ubezpieczenie mienia (m.in. 
półfabrykaty, surowiec oraz gotowe produkty); (ii) ubezpieczenie budynków i budowli; (iii) sprz�tu elektronicznego;  
(iv) maszyn i urz�dze�; (v) ubezpieczenie komunikacyjne; oraz (vi) ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej 
deliktowej w zwi�zku z prowadzon� działalno�ci� i posiadanym mieniem oraz od odpowiedzialno�ci kontraktowej. Polisy te 
nie pokrywaj� jednak wszystkich ryzyk, w tym ryzyka utraconych zysków (tzw. business interruption). 

Wierzytelno�ci z polis ubezpieczeniowych s� przedmiotem przelewów praw na zabezpieczenie (patrz „Opis działalno�ci 
Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy – umowy finansowe”). 

Post�powania s�dowe, administracyjne i arbitra�owe 

W toku zwykłej działalno�ci Spółki z Grupy s� stron� post�powa� dotycz�cych ich działalno�ci operacyjnej. 
Post�powania te obejmuj� przede wszystkim sprawy cywilne, gospodarcze oraz administracyjne. Na Dat� Prospektu 
Spółki z Grupy były stron� 12 post�powa�, głównie o zapłat�, a ł�czna warto�� przedmiotu sporu w powy�szych 
post�powaniach wynosiła około 1,02 mln PLN oraz około 466 tys. EUR. W przypadku 3 post�powa� Spółki z Grupy 
wyst�powały jako strona pozwana, a warto�� przedmiotu sporu wierzytelno�ci dochodzonych w tych post�powaniach 
wynosiła około 390 tys. PLN oraz około 100 tys. EUR. Według najlepszej wiedzy Zarz�du na Dat� Prospektu ani wobec 
Spółki, ani Spółek z Grupy nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadło�ci. 

Według informacji posiadanych przez Grup� na Dat� Prospektu oraz w okresie 12 miesi�cy poprzedzaj�cych ten dzie� 
nie toczyło si�, nie toczy ani nie istnieje istotne ryzyko wszcz�cia wobec Spółki lub którejkolwiek ze Spółek z Grupy 
�adnego post�powania administracyjnego, s�dowego, arbitra�owego ani karnego, które samodzielnie mogłoby wywrze� 
lub wywarłoby istotny wpływ na sytuacj� finansow� Grupy albo na wyniki jej działalno�ci operacyjnej. 

Poni�ej zaprezentowano kluczowe post�powania, których stron� lub uczestnikiem jest lub była Spółka z Grupy w okresie 
12 miesi�cy poprzedzaj�cych Dat� Prospektu Spółka zwraca uwag�, �e opisane poni�ej istotne postepowania s�dowe tj. 
post�powania pomi�dzy Spółk�, a: (i) Josef Binder Maschinen u. Handelsgesellschaft m.b.H; oraz (ii) Tomaszem 
Kucharskim, zostały ju� zako�czone poprzez zawarcie ugody przez strony sporów, a w zwi�zku z tym ł�czna warto�� 
przedmiotu sporu w tocz�cych si� aktualnie post�powaniach nie uwzgl�dnia warto�ci przedmiotów sporu zako�czonych 
ju� post�powa�. 

Spór o zapłat� pomi�dzy Spółk� a Josef Binder Maschinen u. Handelsgesellschaft m.b.H  

W dniu 12 lipca 2010 r. Spółka wniosła do S�du Okr�gowego w Poznaniu pozew przeciwko Josef Binder Maschinen  
u. Handelsgesellschaft m.b.H w Bärnbach („Josef Binder”) o zapłat� kwoty 7.567.909 PLN w zwi�zku z umow� z dnia  
15 maja 2007 r. na dostaw� dwóch urz�dze� grzewczych przeznaczonych do spalania biomasy. Eksploatacja kotłów 
ujawniła szereg istotnych wad, których mimo powtarzanych zgłosze� Spółki Josef Binder nie usun�ł. S�d Okr�gowy 
w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. zas�dził cał� ��dan� kwot� na rzecz Spółki. W dniu 5 wrze�nia 2014 r. 
strony post�powania zawarły ugod�, na podstawie której Josef Binder zobowi�zał si� do bezwarunkowej zapłaty na rzecz 
Spółki kwoty ł�cznie 1.520.732,84 EUR, której płatno�� miała nast�pi� w dwóch ratach. Płatno�� ostatniej raty została 
dokonana w dniu 5 wrze�nia 2015 r., tym samym spór został zako�czony, a roszczenia Spółki zaspokojone. 

Spór o zapłat� pomi�dzy Spółk� a Tomaszem Kucharskim 

W dniu 23 stycznia 2014 r. Spółka wniosła do S�du Okr�gowego w Poznaniu pozew przeciwko Tomaszowi 
Kucharskiemu o zapłat� kwoty 99.866.460 PLN w zwi�zku z tym, �e w okresie od 22 sierpnia do 2 pa�dziernika 2008 r., 
pełni�c funkcj� wiceprezesa Zarz�du i dyrektora kapitałowego Spółki, zawarł niedopuszczalne transakcje opcji 
walutowych bez zgody i wiedzy pozostałych członków Zarz�du oraz Rady Nadzorczej. W dniu 5 lutego 2014 r., 
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w wyniku post�powania mediacyjnego przeprowadzonego na podstawie postanowienia S�du Okr�gowego w Poznaniu, 
strony zawarły ugod�, zgodnie z któr� Tomasz Kucharski zapłaci Spółce kwot� 240.000 PLN w 240 ratach. Dodatkowo 
w ramach ugody Tomasz Kucharski zamie�cił prasowe przeprosiny Spółki oraz jej pracowników. W przypadku braku 
dotrzymania przez Tomasza Kucharskiego któregokolwiek ze zobowi�za�, a w szczególno�ci w przypadku braku 
terminowej zapłaty nale�no�ci ratalnych w wysoko�ci równej kwocie dwóch miesi�cznych rat, kwota 69.797.825,57 PLN 
stanie si� w cało�ci wymagalna. 

Post�powanie administracyjne o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych �ródłach 
energii przed Prezesem URE  

Grupa zamierza by� aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej, dla którego 
wytwarzanie energii elektrycznej stanowi działalno�� poboczn� w stosunku do głównego przedmiotu działalno�ci. 

W dniu 16 marca 2015 r. Spółka zło�yła do Prezesa URE wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej. Szczegółowe informacje dotycz�ce przedmiotowego post�powania oraz informacje dotycz�ce planów 
Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zostały opisane w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Działalno�� 
Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej”. 

Pracownicy 

Na Dat� Prospektu Grupa zatrudniała 1.369 pracowników, w tym 1.096 pracowników było zatrudnionych przez Spółk�. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników Grupy na daty w niej wskazane. 

  
Na dzie�  

30 wrze�nia Na dzie� 30 czerwca  

 Na Dat� Prospektu 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Spółka. ........................................................................................ 1.096 1.134 1.184 933 

Spółki Zale�ne, w tym: ............................................................... 273 212 5 5 

MrGarden .................................................................................... 55 0 0 0 

Stelmet IP ................................................................................... 0 0 0 0 

Grange Fencing ........................................................................... 216 208 n/d n/d 

Grange Holding ........................................................................... 0 0 n/d n/d 

Natur System .............................................................................. 2 4 5 5 

Ogółem ....................................................................................... 1.369 1.346 1.189 938 

�ródło: Spółka. 

Grupa działa na rynku polskim oraz za granic�, w szczególno�ci na rynkach niemieckim, francuskim oraz brytyjskim. 
Produkty Grupy s� sprzedawane w ponad 25 krajach. Wi�kszo�� pracowników zatrudniona jest w Polsce. W tabeli 
poni�ej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników Grupy zatrudnionych w poszczególnych krajach, 
w których Grupa prowadzi działalno�� na daty w niej wskazane. 

  
Na dzie�  

30 wrze�nia Na dzie� 30 czerwca  

 Na Dat� Prospektu 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Polska ......................................................................................... 1.151 1.134 1.184 933 

Inne kraje, w tym: ....................................................................... 218 212 5 5 

Francja ........................................................................................ 2 4 5 5 

Wielka Brytania .......................................................................... 216 208 n/d n/d 

Inne ............................................................................................. 0 0 0 0 

Ogółem: ...................................................................................... 1.369 1.346 1.189 938 

�ródło: Spółka. 

Grupa nie zatrudnia znacznej liczby pracowników tymczasowych.  
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Wi�kszo�� pracowników Grupy to pracownicy fizyczni, którzy stanowi� ok. 90% wszystkich zatrudnionych. W spółkach 
z Grupy w 2012 r. doszło do 56 wypadków przy pracy, w 2013 – do 32 wypadków, w 2014 – do 55 wypadków, a w 2015 
– do 58 wypadków. Spo�ród wskazanych wypadków w latach 2012�2015 miało miejsce pi�� wypadków ci��kich i jeden 
�miertelny. Natomiast w 2016 r., według stanu na dzie� 30 czerwca 2016 r., w spółkach z Grupy miały miejsce 44 lekkie 
wypadki przy pracy. W zwi�zku z wypadkami przy pracy, które miały miejsce w spółkach z Grupy, tocz� si� obecnie 
dwa post�powania s�dowe przeciwko Spółce. Ze wzgl�du na przyj�ty próg istotno�ci wskazane post�powania nie zostały 
opisane w Prospekcie. Planowane docelowe zatrudnienie w spółce MrGarden wynosi ok. 500 pracowników (przy 
docelowej zdolno�ci produkcyjnej). 

Na Dat� Prospektu w Grupie nie działały �adne zwi�zki zawodowe ani rady pracowników oraz nie obowi�zywały układy 
zbiorowe pracy. Spółka nie prowadzi programu akcji pracowniczych. 

Na dzie� 30 czerwca 2016 r. rezerwa na odprawy emerytalne Grupy wynosiła 783 tys. PLN. 
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OTOCZENIE RYNKOWE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodz� m.in. z publicznie dost�pnych dokumentów ze �ródeł zewn�trznych, 
które Spółka uznaje za wiarygodne, w tym z oficjalnych informacji publikowanych przez GUS, Eurostat, Komisj� 
Europejsk�, NBP, IBnGR, jak i Raportu OC&C. Dodatkowo, niektóre dane bran�owe, rynkowe i dane na temat pozycji 
konkurencyjnej zawarte w niniejszym Prospekcie pochodz� z wewn�trznych bada� i oszacowa� Grupy opartych o jej 
wiedz� i do�wiadczenie na rynkach, na których prowadzi ona działalno��. Cho� Grupa ma uzasadnione przekonanie, �e 
takie badania i szacunki s� racjonalne i wiarygodne, to zarówno one, jak i wykorzystana w nich metodologia i przyj�te 
zało�enia nie były weryfikowane przez niezale�ne �ródło co do ich rzetelno�ci i kompletno�ci i mog� one ulec zmianie. 
Projekcje i stwierdzenia dotycz�ce przyszło�ci zawarte w tym rozdziale nie gwarantuj� przyszłych wyników. Faktyczne 
zdarzenia i okoliczno�ci mog� znacz�co odbiega� od obecnych oczekiwa�. W zwi�zku z powy�szym nie nale�y polega� 
wył�cznie na danych bran�owych, rynkowych lub danych dotycz�cych pozycji rynkowej zawartych w tym rozdziale pt. 
„Otoczenie rynkowe”. Zobacz tak�e „Czynniki ryzyka – Ryzyka zwi�zane z działalno�ci� i bran�� Grupy – Działalno�� 
biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opieraj� si� na szacunkach trendów i rynków, które mog� by� niedokładne”. 

Przed zapoznaniem si� z informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale inwestorzy powinni zapozna� si� z rozdziałem 
„Istotne informacje – Dane makroekonomiczne, bran�owe i statystyczne”, w którym w szczególno�ci wskazano �ródła 
informacji pochodz�cych od osób trzecich. Dodatkowo, informacje zawarte w niniejszym rozdziale nale�y analizowa� 
ł�cznie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale „Skróty i definicje”. 

Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej 

�wiatowy kryzys finansowy miał istotny wpływ na poziom wzrostu realnego PKB w Unii Europejskiej. Zgodnie  
z danymi Eurostat, gospodarka Unii Europejskiej zmniejszyła si� zarówno w 2009 r., jak i w 2012 r. Od 2013 r. 
obserwuje si� stopniow� popraw� sytuacji. Zgodnie z danymi Eurostat dynamika zmian realnego PKB Unii Europejskiej 
w 2015 r. odnotowała warto�� dodatni� na poziomie 2%. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej w 2009 r. utrzymała 
wzrost realnego PKB. W 2015 r. dynamika realnego PKB w Polsce wyniosła 3,6%. Francja, Wielka Brytania oraz 
Niemcy, kraje b�d�ce najwi�kszymi odbiorcami produktów Grupy, zanotowały w 2009 r. spadek realnego PKB 
odpowiednio na poziomie 2,9%, 4,2%, 5,6%, natomiast w 2015 r. odnotowały wzrost realnego PKB odpowiednio na 
poziomie 1,3%, 2,3%, 1,7%. 

Poni�sza tabela przedstawia zmiany realnego PKB od 2009 r. do 2015 r. oraz prognoz� na 2016 r. w Unii Europejskiej 
oraz w wybranych krajach UE. 

Pa�stwo/UE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*E 

 (%) 

Belgia .................. (2,3) 2,7 1,8 0,2 0 1,3 1,4 1,2 

Francja ................ (2,9) 2,0 2,1 0,2 0,6 0,6 1,3 1,3 

Hiszpania ............ (3,6) 0,0 (1) (2,6) (1,7) 1,4 3,2 2,6 

Holandia .............. (3,8) 1,4 1,7 (1,1) (0,5) 1 2 1,7 

Niemcy................ (5,6) 4,1 3,7 0,4 0,3 1,6 1,7 1,6 

Polska ................. 2,6 3,7 5 1,6 1,3 3,3 3,6 3,7 

Włochy................ (5,5) 1,7 0,6 (2,8) (1,7) (0,3) 0,8 1,1 

Wielka Brytania .. (4,2) 1,5 2 1,2 2,2 2,9 2,3 1,8 

Unia Europejska .. (4,4) 2,1 1,8 (0,5) 0,2 1,4 2 1,8 

�ródło: Eurostat. 
 ___________________________  
*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Spring 2016. 

Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej (�ródło: Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Spring 2016), 
dynamika realnego PKB Unii Europejskiej w 2016 r. wyniesie 1,8%, a w 2017 r. 1,9%. 

Sytuacja gospodarcza Polski 

Ze wzgl�du na fakt, �e Grupa prowadzi działalno�� wytwórcz� głównie na terytorium Polski, a produkty Grupy s� 
dostarczane równie� na rynek polski, lokalna sytuacja makroekonomiczna miała wpływ i w przyszło�ci b�dzie wpływa� 
na sytuacj� i wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 
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Poni�sza tabela przedstawia zmiany podstawowych wska�ników makroekonomicznych dla Polski w okresie od 2009 r. 
do 2015 r. 

 Rok zako�czony 31 grudnia 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 (%) 

Wzrost realnego PKB ..................... 2,6 3,7 5,0 1,6 1,3 3,3 3,6 

Sprzeda� detaliczna ........................ 1,7 (1,0) 3,2 0,5 1,3 3,9 * 

Popyt krajowy ................................ (0,3) 4,2 4,2 (0,5) (0,7) 4,9 3,4 

Wska�nik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ............................ 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0 (0,9) 

Przeci�tne miesi�czne 
wynagrodzenia realne brutto  
w gospodarce narodowej ogółem ... 2,0 1,4 1,4 0,1 2,8 3,2 

 
4,2 

�ródło: GUS. 
 __________________________  

*Brak danych. 

Polska gospodarka jest jedn� z najszybciej rozwijaj�cych si� gospodarek UE, a zarazem jednym z najwi�kszych pod 
wzgl�dem populacji krajów UE. Zgodnie z danymi Eurostat na dzie� 1 stycznia 2015 r., Polska z liczb� mieszka�ców 
wynosz�c� 38 mln zajmowała 6. miejsce w�ród krajów Unii Europejskiej pod wzgl�dem liczby mieszka�ców. Przy PKB 
wynosz�cym 427,7 mld EUR w 2015 r. polska gospodarka była ósm� co do wielko�ci gospodark� w UE (�ródło: 
Eurostat). Mimo �wiatowego kryzysu finansowego w 2009 r., Polska była jedynym krajem UE, który odnotował dodatni� 
dynamik� realnego PKB. W 2010 r. wzrost realnego PKB w Polsce wyniósł 3,7%, a w 2011 r. przyspieszył do 5%.  
W 2012, 2013, 2014 i 2015 r. Polska utrzymała tempo wzrostu realnego PKB na poziomie, odpowiednio, 1,6%, 1,3%, 
3,3% i 3,6%, a w 2015 r. polska gospodarka była siódm� najszybciej rozwijaj�c� si� gospodark� w UE (�ródło: Eurostat), 
pozostawiaj�c w tyle takie kraje jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja (z tempem wzrostu PKB w 2015 r. na poziomie 
odpowiednio 2,3%,1,7%,1,3%). Głównym �ródłem wzrostu gospodarczego Polski jest rosn�cy popyt konsumpcyjny, 
wspierany przez rosn�ce zatrudnienie i wynagrodzenia oraz dobre nastroje gospodarstw domowych. Czynnikami wzrostu 
gospodarczego s� równie� rosn�ce nakłady inwestycyjne firm, wyra�ny wzrost dynamiki wydatków gospodarstw 
domowych na mieszkania, a tak�e rosn�cy eksport. 

Prognozy Komisji Europejskiej przewiduj� dla Polski w 2016 r. oraz 2017 r. wzrost realnego PKB na poziomie 
odpowiednio 3,7% i 3,6% w porównaniu z prognozowanym wzrostem o odpowiednio 1,8% i 1,9% dla całej UE. Według 
NBP tempo wzrostu PKB w Polsce b�dzie kształtowa� si� na relatywnie stabilnym poziomie i w latach 2016-2018 
wyniesie �rednio 3,6%. Wzrost gospodarczy bazowa� b�dzie w du�ym stopniu na du�ym popycie konsumpcyjnym oraz 
inwestycjach.  

Według prognozy IBnGR, tempo wzrostu PKB w 2016 r. oraz 2017 r. wyniesie w Polsce odpowiednio 3,6% i 3,3%. 

Według IBnGR, wzrost popytu krajowego w 2016 r. wyniesie 3,4%, czyli tyle samo co w 2015 r. W 2017 r. IBnGR 
przewiduje wzrost popytu krajowego o 3,1%. W zakresie spo�ycia indywidualnego wzrost ten powinien si� natomiast 
kształtowa� na poziomie odpowiednio 3,4% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r. Warto�� nakładów brutto na �rodki trwałe 
powinna zwi�kszy� si� o 5,5% w 2016 r. i 5,4% w 2017 r. W�ród czynników wspieraj�cych inwestycje wskaza� mo�na 
przede wszystkim �rodki europejskie przeznaczone na finansowanie projektów infrastrukturalnych. 

Rynek drewnianej architektury ogrodowej w Europie 

Rynek drewnianej architektury ogrodowej jest fragmentem wi�kszego rynku artykułów ogrodowych obejmuj�cego 
bardzo szeroki zakres ró�norodnych kategorii i rodzajów produktów. Rynek drewnianej architektury ogrodowej  
w Europie podlega ci�głemu rozwojowi w wyniku funkcjonuj�cych w społecze�stwach europejskich procesów 
suburbanizacji i deurbanizacji. Coraz wi�ksza cz��� społecze�stwa decyduje si� na mieszkanie w domach zarówno  
w o�rodkach podmiejskich, jak i wiejskich. Zgodnie z danymi Eurostat, na przestrzeni ostatnich lat odsetek Polaków 
mieszkaj�cych w domach jednorodzinnych zwi�kszył si� z 49,5% w 2005 r. do 55,2% w 2014 r. Wysoki odsetek 
ludno�ci mieszkaj�cej w domach jednorodzinnych charakteryzuje przede wszystkim Wielk� Brytani� (84,7% w 2014 r.) 
oraz Francj� (68,7% w 2014 r.). W przypadku Niemiec odsetek ludno�ci zamieszkuj�cej domy jednorodzinne wynosił 
42,1% w 2014 r. (�ródło: Eurostat). 
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Na rozwój rynku drewnianej architektury ogrodowej wpływaj� równie� funkcjonuj�ce obecnie w Europie trendy 
zwi�zane ze zmian� stylu �ycia poprzez zwi�kszenie koncentracji �ycia wokół domu i ogrodu. Do trendów tych zaliczaj� 
si� m.in. (i) Hometainment (organizacja �ycia towarzyskiego oraz przestrzeni rekreacji w otoczeniu domu); (ii) Grow-
Your-Own (�wiadomo�� ekologiczna, hodowanie warzyw i owoców we własnym ogrodzie) oraz (iii) Cocooning 
(budowanie własnej przestrzeni �yciowej daj�cej poczucie komfortu i bezpiecze�stwa). 

W ostatnich latach zwi�ksza si� równie� �wiadomo�� mieszka�ców Europy zwi�zana z ochron� �rodowiska, co  
w zakresie budownictwa przekłada si� na zwi�kszone wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych, takich jak 
drewno. Dotyczy to zarówno budownictwa, jak i aran�acji przydomowych ogrodów. 

Nie bez znaczenia dla rynku drewnianej architektury ogrodowej jest te� proces starzenia si� społecze�stw pa�stw 
europejskich. W opinii Zarz�du, z uwagi na starzej�ce si� europejskie społecze�stwo najwi�ksz� grup� klientów Grupy 
mog� stanowi� osoby po 50 roku �ycia, które ze wzgl�du na ustabilizowan� sytuacj� finansow� na ogół maj� mo�liwo�� 
przeznaczenia wi�kszego bud�etu na wydatki zwi�zane z wyposa�eniem domu i ogrodu. 

Rynek drewnianej architektury ogrodowej cechuje du�a sezonowo�� (patrz „Opis działalno�ci Grupy – Sezonowo��”). 

Rynek drewnianej architektury ogrodowej – Rynki Podstawowe 

Przedstawiony w dalszych cz��ciach niniejszego rozdziału opis otoczenia rynkowego obejmuje wył�cznie osiem rynków, 
na które Grupa dostarcza ł�cznie ponad 90% swojej produkcji. S� to nast�puj�ce rynki: Francja, Wielka Brytania, 
Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Belgia oraz Holandia („Rynki Podstawowe”). 

W zwi�zku z brakiem ogólnodost�pnych opracowa� dotycz�cych europejskich rynków drewnianej architektury ogrodowej 
Spółka zleciła OC&C Strategy Consultants przygotowanie opracowania, w którym przedstawiona została analiza rynków 
drewnianej architektury ogrodowej obejmuj�ca Rynki Podstawowe. Podstaw� opisu zawartego w niniejszym rozdziale jest 
w przewa�aj�cej cz��ci Raport OC&C. Raport OC&C bazuje głównie na własnych, niezale�nych analizach wykonanych 
przez autorów Raportu OC&C, w tym m.in. analizach ogólnodost�pnych informacji handlowych, wywiadach z architektami 
działaj�cymi na lokalnych rynkach, analizach danych dotycz�cych sposobu zagospodarowania ogrodów przydomowych  
w poszczególnych krajach. W zwi�zku z brakiem historycznych opracowa� bran�owych dotycz�cych rynku architektury 
ogrodowej Raport OC&C, a zarazem sporz�dzony na jego podstawie opis otoczenia rynkowego obarczone s� znacz�cym 
ryzykiem bł�dów szacunkowych. Zobacz tak�e „Czynniki ryzyka – Działalno�� biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju 
opieraj� si� m.in. na szacunkach trendów i rynków, które mog� by� niedokładne”. 

Według Raportu OC&C szacowana ł�czna warto�� produktów architektury ogrodowej dostarczanych na Rynki 
Podstawowe wynosi blisko 3,0 mld EUR według cen producentów. Z tego około 1,9 mld EUR (64%) dotyczy kategorii 
produktów, które znajduj� si� w ofercie Grupy (produkty z sosny i �wierku impregnowane w klasie 3 i 4). 
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Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia wielko�� ka�dego z Rynków Podstawowych mierzon� warto�ci� sprzedanych 
w 2015 r. produktów drewnianej architektury ogrodowej według cen producentów oraz szacunkowe udziały Grupy  
w poszczególnych rynkach. 

 

�ródło: Raport OC&C. 

 __________________________  
*Cena półkowa skorygowana o przeci�tny szacowany poziom mar�y detalicznej w danym kraju. 
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Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia wolumeny ł�cznej sprzeda�y poszczególnych kategorii produktów drewnianej 
architektury ogrodowej na ka�dym z Rynków Podstawowych. 

 

�ródło: Raport OC&C. 

Według Raportu OC&C przeci�tne roczne wydatki gospodarstwa domowego z domem jednorodzinnym na zakup 
produktów drewnianej architektury ogrodowej na Rynkach Podstawowych wynosz� blisko 43 EUR. Analiza 
poszczególnych Rynków Podstawowych ujawnia istotne ró�nice w poziomie konsumpcji. Bior�c pod uwag� kwot� 
rocznych wydatków na zakup produktów architektury ogrodowej na gospodarstwo domowe posiadaj�ce dom 
jednorodzinny, Rynki Podstawowe mo�na podzieli� mo�na na 3 grupy: 

	 rynki o wysokiej konsumpcji (55% ł�cznej warto�ci Rynków Podstawowych) – Niemcy (51 EUR), Belgia  
(51 EUR) oraz Wielka Brytania (49 EUR); 

	 rynki o przeci�tnej konsumpcji (35% ł�cznej warto�ci Rynków Podstawowych) – Włochy (43 EUR), Francja 
(41 EUR) oraz Holandia (39 EUR); oraz  

	 rynki o niskiej konsumpcji (10% ł�cznej warto�ci Rynków Podstawowych) – Hiszpania (33 EUR) oraz Polska 
(19 EUR). 
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Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia �redni� kwot� rocznych wydatków na zakup produktów drewnianej 
architektury ogrodowej przez gospodarstwo domowe na poszczególnych Rynkach Podstawowych. 

 

�ródło: Raport OC&C. 

Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia informacj� o liczbie gospodarstw domowych z domami jednorodzinnymi oraz 
udziale takich gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw domowych na poszczególnych Rynkach Podstawowych. 

 

�ródło: Raport OC&C. 
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Na ka�dym z Rynków Podstawowych nale�y wyró�ni� cztery kanały dystrybucji produktów drewnianej architektury 
ogrodowej: (a) markety DIY, (b) sklepy specjalistyczne, (c) Internet oraz (d) pozostałe (np. hipermarkety, dyskonty 
spo�ywcze, sklepy specjalistyczne, dla których asortyment ogrodowy stanowi marginaln� cz��� oferty). Zamieszczony 
poni�ej diagram przedstawia szacunkowy podział poszczególnych Rynków Podstawowych pod wzgl�dem kanału 
dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej. 

 

�ródło: Raport OC&C. 
 _____________________  
*Inne miejsca sprzeda�y drewnianej architektury ogrodowej – np. hipermarkety i dyskonty spo�ywcze, w których okresowo pojawiaj� si� wybrane 
produkty drewnianej architektury ogrodowej, sklepy specjalistyczne, dla których asortyment ogrodowy ma marginalne znaczenie, itp. 

Poza Włochami dominuj�cym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej na Rynkach 
Podstawowych s� sieci marketów DIY. Jest to zarazem najistotniejszy kanał dystrybucji produktów wytwarzanych przez 
Grup�. 

Na wi�kszo�ci Rynków Podstawowych kanał dystrybucyjny DIY w ramach poszczególnych rynków jest mocno 
skonsolidowany (szczególnie we Francji, gdzie grupa Adeo i Kingfisher kontroluj� znacz�c� cz��� rynku). Analizowany 
kanał dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej jest zdominowany przez du�e mi�dzynarodowe grupy: 

	 grup� Adeo (m.in. markety Leroy Merlin) we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce; 

	 grup� Kingfisher (m.in. markety Castorama, B&Q i BricoDepot) w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, 
Hiszpanii oraz we Francji; 

	 sie� OBI w Niemczech, Włoszech i w Polsce. 

Kanał dystrybucji poprzez sklepy specjalistyczne jest na wi�kszo�ci Rynków Podstawowych bardzo rozdrobniony  
i zdominowany przez firmy �redniej i małej wielko�ci, maj�ce cz�sto pojedyncze placówki oraz coraz cz��ciej sklep 
internetowy. 
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Zamieszczona poni�ej tabela przedstawia szacunkowy udział Grupy w poszczególnych Rynkach Podstawowych,  
w zakresie sprzeda�y elementów drewnianej architektury ogrodowej z drewna sosnowego oraz �wierkowego: 

 

�ródło: Raport OC&C. 

W dalszej cz��ci opisu otoczenia rynkowego przedstawiono analizy czterech rynków (Francji, Wielkiej Brytanii, 
Niemiec i Polski), na których przychody Grupy ze sprzeda�y artykułów drewnianej architektury ogrodowej w ostatnim 
pełnym roku obrotowym stanowiły ł�cznie około 69,2% przychodów Grupy ze sprzeda�y artykułów drewnianej 
architektury ogrodowej. 

Francja 

Szacunkowa wielko�� francuskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona warto�ci� sprzedanych na rynku 
produktów (według cen producentów) wynosi około 555 mln EUR, z czego około 60% przypada na produkty wykonane 
z drewna sosnowego i �wierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. 

Przy przeci�tnym ogrodzie o powierzchni około 310-340 m2, typowe francuskie gospodarstwo z domem jednorodzinnym 
wydaje na zakupy produktów drewnianej architektury ogrodowej około 41 EUR rocznie.  

Markety budowlane DIY maj� dominuj�cy udział w dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej 
wynosz�cy około 60-70% warto�ci wszystkich kanałów dystrybucji. Jest to najwy�szy wska�nik spo�ród wszystkich 
Rynków Podstawowych. Głównymi odbiorcami produktów drewnianej architektury ogrodowej we Francji s� francuska 
grupa Adeo oraz brytyjska grupa Kingfisher. Dystrybucja produktów za po�rednictwem sklepów specjalistycznych ma 
niewielkie znaczenie.  

Rynek francuski charakteryzuje si� przewag� sprzeda�y płotów ekranowych. Kolejn� wa�n� grup� produktów 
pozostaj�c� w zainteresowaniu klientów z rynku francuskiego s� kraw�dziaki b�d�ce uzupełnieniem płotów ekranowych. 
Równie istotn� grup� produktów s� artykuły z kategorii „decking”, słu��ce do monta�u drewnianych tarasów. S� to 
drewniane podesty, deski tarasowe oraz łaty. Na rynku francuskim dominuje impregnacja ci�nieniowa, w kolorach 
„naturalnych”. 

Odbiorcy produktów na rynku francuskim szczególny nacisk kład� na artykuły certyfikowane. Poszukuj� artykułów 
wytwarzanych z legalnych surowców, posiadaj�cych certyfikacje FSC, oraz produktów spełniaj�cych unijne normy  
w zakresie REACH reguluj�cych kwestie stosowania substancji chemicznych w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia i �rodowiska.  

Spółka ma znacz�cy udział na rynku francuskim, wynosz�cy około 8-9% (�ródło: Raport OC&C). Udział rynkowy 
Stelmet jest szczególnie wysoki w kategorii produktów zwi�zanych z wytyczaniem obrze�y klombów i rabat (54%). 

Wielka Brytania 

Szacunkowa wielko�� brytyjskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona warto�ci� sprzedanych na rynku 
produktów (według cen producentów) wynosi około 785 mln EUR, z czego około 65% przypada na produkty wykonane 
z drewna sosnowego i �wierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. Rynek brytyjski jest najwi�kszym rynkiem w�ród 
Rynków Podstawowych. 
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Przy przeci�tnym ogrodzie o powierzchni około 150-180 m2 typowe brytyjskie gospodarstwo z domem jednorodzinnym 
wydaje na produkty drewnianej architektury ogrodowej około 49 EUR rocznie, co jest trzecim najwy�szym wynikiem 
spo�ród Rynków Podstawowych. 

Produkty zwi�zane z aktywno�ci� na �wie�ym powietrzu oraz płoty odpowiadaj� za około 70% całkowitej sprzeda�y 
produktów drewnianej architektury ogrodowej wykonanych z drewna sosnowego i �wierkowego. 

Markety DIY maj� najwi�kszy udział w strukturze dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej 
Brytanii i odpowiadaj� za około 30-40% sprzeda�y.  

Rynek brytyjski jest rynkiem specyficznym pod wzgl�dem asortymentu. Produktem ciesz�cym si� najwi�ksz� 
popularno�ci� w Wielkiej Brytanii s� płoty typu lap panels. Obecnie panele typu lap panel s� montowane przez Grup�  
z komponentów dostarczanych przez innych producentów, jednak�e wraz z otwarciem zakładu produkcyjnego  
w Grudzi�dzu (patrz „Opis działalno�ci – Zakłady produkcyjne Grupy – Zakład w Grudzi�dzu”) Grupa rozpocznie pełn� 
produkcj� paneli typu lap panel. Spo�ród produktów dostarczanych do Wielkiej Brytanii przez Grup� najwi�ksz� warto�� 
sprzeda�y stanowi� płoty ekranowe. Na kolejnym miejscu plasuj� si� kratki produkowane w ró�nych wymiarach oraz 
kraw�dziaki. Klienci rynku brytyjskiego s� konserwatywni w kwestiach zwi�zanych z rodzajem kupowanych produktów, 
produkty w stylu nowoczesnym do tej pory nie cieszyły si� du�ym zainteresowaniem. 

Grange Fencing ma istotny udział na rynku brytyjskim, wynosz�cy około 8-9%, a najwi�kszy, bo wynosz�cy około 30% 
udział Grange Fencing na adresowalnym rynku brytyjskim dotyczy produktów zaliczanych do kategorii płoty (�ródło: 
Raport OC&C). 

Niemcy 

Szacunkowa wielko�� niemieckiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona warto�ci� sprzedanych na rynku 
produktów (według cen producentów) wynosi około 720 mln EUR, z czego około 62% przypada na produkty wykonane 
z drewna sosnowego i �wierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. Rynek niemiecki jest, po Wielkiej Brytanii, drugim 
najwi�kszym rynkiem spo�ród Rynków Podstawowych. 

Przy przeci�tnym ogrodzie o powierzchni około 340-360 m2 typowe niemieckie gospodarstwo z domem jednorodzinnym 
wydaje na architektur� ogrodow� około 51 EUR rocznie. 

Produkty zwi�zane z aktywno�ci� na �wie�ym powietrzu oraz płoty odpowiadaj� za około 60% całkowitej sprzeda�y 
produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynku niemieckim. W Niemczech du�y udział w rynku drewnianej 
architektury ogrodowej stanowi� produkty wykonane z drewna sosnowego i �wierkowego.  

Głównym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Niemczech s� markety DIY, 
odpowiadaj�ce za ok. 35-45% obrotów.  

Du�a sprzeda� produktów drewnianej architektury ogrodowej w poł�czeniu z preferencjami konsumentów do stosowania 
produktów wytwarzanych z drewna stanowi� o wysokim znaczeniu rynku niemieckiego dla dostawców produktów 
drewnianej architektury ogrodowej, w szczególno�ci w obszarze kategorii płoty i aktywno�� na �wie�ym powietrzu.  

Z całego asortymentu produktów sprzedawanych przez Grup� do wszystkich klientów funkcjonuj�cych na rynku 
niemieckim najwi�ksz� popularno�ci� ciesz� si� płoty ekranowe. Warto�� sprzeda�y artykułów z tej grupy 
asortymentowej stanowi ponad 39% warto�ci sprzeda�y Grupy w ci�gu ostatnich 3 (trzech) lat (od 1 stycznia 2012 r. do 
12 listopada 2015 r.). Kolejn� grup� produktów pozostaj�c� w zainteresowaniu klientów rynku niemieckiego s� 
kraw�dziaki b�d�ce produktem komplementarnym w stosunku do płotów ekranowych. Trzeci� pozycj� pod wzgl�dem 
zainteresowania zajmuj� równolegle płoty deskowe i sztachetowe oraz pale, palisady i rygle.  

Spółka posiada 5-6% udziału w niemieckim rynku produktów drewnianej architektury ogrodowej wykonanych z drewna 
sosnowego i �wierkowego, w tym 13% udziału w kategorii płoty (�ródło: Raport OC&C). 

Polska 

Szacunkowa wielko�� polskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona warto�ci� sprzedanych na rynku 
produktów (według cen producentów) wynosi około 115 mln EUR, z czego blisko 90% przypada na produkty wykonane 
z drewna sosnowego i �wierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. 

Przy przeci�tnym ogrodzie o powierzchni około 350-400 m2 typowe polskie gospodarstwo z domem jednorodzinnym 
wydaje na zakup produktów drewnianej architektury ogrodowej jedynie około 19 EUR rocznie. Jest to najni�sza warto�� 
w�ród Rynków Podstawowych. 



STELMET S.A. 

 

186 
 

Głównym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Polsce s� markety DIY, odpowiadaj�ce za 
ok. 45-55% obrotów. Trzy najwi�ksze podmioty spo�ród marketów DIY w Polsce to: Castorama, Leroy Merlin oraz OBI.  

Na rynku polskim najwi�ksz� popularno�ci� ciesz� si� płoty ekranowe oraz komplementarne do nich kantówki. Nast�pn� 
grup� produktów ch�tnie kupowan� przez klientów na rynku polskim s� kratki. Du�ym zainteresowaniem ciesz� si� 
równie� domki ogrodowe, które jedynie na rynku polskim stanowi� tak du�y procent warto�ci sprzeda�y ogółem (9,2%). 
Na rynku polskim nadal najch�tniej kupowane s� produkty z ni�szej półki cenowej, a klienci s� bardzo wra�liwi na 
zmian� cen. Rynek produktów lepszej jako�ci, a co za tym idzie o wy�szych cenach, rozwija si� wolniej. 

Polski rynek producentów drewnianej architektury ogrodowej charakteryzuje si� du�� rotacj� działaj�cych w jego 
ramach przedsi�biorstw. Dotyczy to głównie małych firm, które w wyniku waha� kursu PLN/EUR relatywnie cz�sto 
bankrutuj�. Na terenie województw zachodniej Polski działa kilkadziesi�t przedsi�biorstw z bran�y tzw. drewnianej 
małej architektury ogrodowej. Ponadto funkcjonuje kilkana�cie przedsi�biorstw �redniej wielko�ci, które powstały dzi�ki 
niemieckim bezpo�rednim inwestycjom, jako zaplecze produkcyjne niemieckich po�redników w handlu tymi wyrobami. 
Nieliczne przedsi�biorstwa na terenie Polski posiadaj� autoklawy, a tak�e w przypadku obróbki drewna, nieliczne 
przedsi�biorstwa na terenie Polski posiadaj� mechaniczne sortowniki i całkowicie zautomatyzowan� lini� do okorowania 
drewna, a z kolei wi�kszo�� małych i �rednich firm nie posiada własnych suszarni. W konsekwencji produkty oferowane 
przez takie podmioty s� ni�szej jako�ci albo koszt ich produkcji jest wy�szy ze wzgl�du na konieczno�� poniesienia 
dodatkowych kosztów zakupu usług obcych w powy�szym zakresie. 

Grupa ma niewielki udział w rozdrobnionym rynku polskim, wynosz�cy około 4-5%. Wy�szy, 7-procentowy udział 
Grupa posiada w kategorii płoty (�ródło: Raport OC&C).  

Rynek pelletu w Europie 

Ze wzgl�du na wła�ciwo�ci energetyczne oraz wygod� dla u�ytkownika pellet jest zaliczany do najbardziej efektywnych 
�ródeł energii. Jest te� paliwem ekologicznym – emisja dwutlenku w�gla podczas spalania jest równa ilo�ci dwutlenku 
w�gla pochłoni�tego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka ilo�� popiołu (poni�ej 0,5% 
dla pelletu produkowanego przez Spółk�) mo�e zosta� u�yta jako nawóz. Pellet jest paliwem nadaj�cym si� do 
wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i przemysłowych systemach ciepłowniczych. 
Doskonale nadaje si� do spalania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domach jednorodzinnych. 
Pellet to paliwo przyjazne dla �rodowiska i jednocze�nie łatwe w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji. 
Charakteryzuje je niska zawarto�� wilgoci, popiołów i substancji szkodliwych dla �rodowiska oraz wysoka warto�� 
energetyczna (minimum 5 kWh/kg w stanie suchym). 

Motorem globalnego popytu na pellet drzewny jest w du�ym zakresie polityka pa�stw d���ca do wi�kszego 
wykorzystywania energii ze �ródeł odnawialnych. W Unii Europejskiej podstawowym nap�dem tej polityki jest 
Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze �ródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r. („Dyrektywa 
OZE”). W Dyrektywie OZE ustalono konkretne cele obni�enia o 20% emisji gazów cieplarnianych, 20% udziału energii 
ze �ródeł odnawialnych oraz 20% wzrostu efektywno�ci energetycznej. W celu wdro�enia Dyrektywy OZE ka�de 
pa�stwo członkowskie jest zobowi�zane do opracowania planu okre�laj�cego program osi�gni�cia jego krajowych celów 
wynikaj�cych z Dyrektywy OZE. Planuje si�, aby biomasa i biopaliwa zapewniały połow� 20% celu dotycz�cego energii 
ze �ródeł odnawialnych obowi�zuj�cego dla całej Unii Europejskiej w roku 2020. Oczekuje si�, �e biomasa stanowi� 
b�dzie do 80% energii ze �ródeł odnawialnych wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania i chłodzenia oraz prawie 20% 
całej energii elektrycznej generowanej ze �ródeł odnawialnych. 
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Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia poziom konsumpcji pelletu w pa�stwach Unii Europejskiej (ł�cznie) w latach 
2002–2014. 

 

�ródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 Mi�dzynarodowych Targach Urz�dze�, Technologii, do Wytwarzania  
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015. 

Dzi�ki dynamicznemu rozwojowi runku pelletu w ostatnich latach Europa stała si� najwi�kszym odbiorc� pelletu spo�ród 
wszystkich kontynentów (�ródło: Office of Industries, U.S. International Trade Commission, Developments in the Global 
Trade of Wood Pellets, Stycze� 2015 („Raport USITC”). 

Najwi�kszym �wiatowym importerem pelletu w 2013 r. była Wielka Brytania, do której wielko�� importu pelletu 
przekroczyła 3,4 mln ton, co stanowi około 28,5% całego �wiatowego importu pelletu. Oprócz Wielkiej Brytanii siedem 
innych pa�stw europejskich znalazło si� w 2013 r. na li�cie dziesi�ciu najwi�kszych �wiatowych importerów pelletu. 

Poni�sza tabela przedstawia list� najwi�kszych �wiatowych importerów pelletu w 2013 r. 

 Za rok 2013 

Importer t (%) 

Wielka Brytania ........................................................................................................................ 3.432.434 28,5 

Włochy...................................................................................................................................... 1.748.732 14,5 

Dania ......................................................................................................................................... 2.320.250 19,3 

Belgia ........................................................................................................................................ 896.074 7,4 

Szwecja ..................................................................................................................................... 712.648 5,9 

Niemcy...................................................................................................................................... 526.625 4,4 

Holandia .................................................................................................................................... 542.858 4,5 

Austria ...................................................................................................................................... 385.457 3,2 

Korea Południowa ..................................................................................................................... 484.668 4,0 

Stany Zjednoczone Ameryki ..................................................................................................... 152.441 1,3 

Pozostałe kraje .......................................................................................................................... 827.962 6,9 

Razem ...................................................................................................................................... 12.030.150 100,0 

�ródło: Raport USITC. 

Według autorów Raportu USITC �wiatowy trend wzrostu zapotrzebowania na pellet b�dzie w najbli�szych latach 
utrzymany, a dynamika wzrostu w niektórych pa�stwach Unii Europejskiej b�dzie przewy�sza� dynamik� �wiatowego 
wzrostu w zwi�zku z przewidywanymi przekształceniami wielu przemysłowych bloków energetycznych opalanych 
w�glem na bloki współspalaj�ce biomas� albo opalane wył�cznie biomas�. 
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Zamieszczony poni�ej wykres przedstawia dynamik� wzrostu �wiatowej produkcji pelletu w latach 2000–2014. 

 

�ródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 Mi�dzynarodowych Targach Urz�dze�, Technologii, do Wytwarzania  
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015. 

Wzrostowi �wiatowego zapotrzebowania na pellet sprzyja tak�e dynamiczny rozwój rynku urz�dze� grzewczych na 
pellet. W Szwecji i we Włoszech tego typu ogrzewanie jest najta�sze, tak�e dzi�ki rz�dowym programom 
dofinansowuj�cym zakup nowych instalacji i przebudow� istniej�cych. W Wielkiej Brytanii odnawialne �ródła energii s� 
równie� wspierane przez programy rz�dowe, a ogrzewanie drewnem i jego pochodnymi instalowane jest w fabrykach, 
hotelach, na farmach i w ko�ciołach.  

Rynek pelletu w Polsce 

W 2014 roku Polska zajmowała siódme miejsce na li�cie europejskich producentów pelletu (�ródło: Magazyn Biomasa  
– „Rynek pelletu. Skazany na sukces?”). Z produkcj� na poziomie 600 tys. ton rocznie, Polska plasuje si� w czołówce 
europejskich producentów pelletu, za Niemcami, Szwecj�, Francj�, Łotw�, Austri� i Portugali�. Du�a cz��� polskiej 
produkcji, bo a� 220 tys. ton, trafiła w 2014 roku na chłonne rynki Europy Zachodniej. Z kolei polskie zu�ycie 
szacowane jest na ok. 400 tys. ton rocznie, z czego odbiorcami 60% s� elektrownie i elektrociepłownie. 
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W ostatnich trzech latach pojawiło si� kilka czynników, które nie sprzyjały rozwojowi rynku pelletu w Polsce, były nimi 
(a) spadek warto�ci �wiadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych producentom energii ze �ródeł 
odnawialnych spowodowany du�� nadpoda�� zielonych certyfikatów oraz (b) wzrost importu słabej jako�ci pelletu  
z Ukrainy. Zamieszczony poni�ej wykres prezentuje poziomy produkcji i zu�ycia krajowej produkcji pelletu drzewnego 
w Polsce w latach 2003–2014. 

 

�ródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 Mi�dzynarodowych Targach Urz�dze�, Technologii, do Wytwarzania  
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015. 

Poziom zalesienia w Polsce daje du�� szans� rozwoju produkcji biomasy le�nej. Na tle wi�kszo�ci krajów europejskich 
polski rynek pelletu jest nadal słabo rozwini�ty, jednak w opinii Zarz�du nale�y w przyszło�ci oczekiwa� jego szybszego 
rozwoju m.in. dzi�ki unijnemu zakazowi instalowania kotłów w�glowych po 2022 r. 

Grupa oferuje urozmaicony asortyment pelletu na wi�kszo�ci rynków europejskich, w tym przede wszystkim w Polsce, 
Danii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Holandii, Francji oraz Austrii. 
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OTOCZENIE REGULACYJNE 

Ochrona �rodowiska 

Wprowadzenie 

Problematyka ochrony �rodowiska została uregulowana w szerokim katalogu aktów prawnych rangi ustawowej oraz 
w aktach wykonawczych, które swoim zakresem obejmuj� ochron� poszczególnych elementów �rodowiska. 
Podstawowym i zarazem najwa�niejszym z tych aktów normatywnych jest Prawo Ochrony �rodowiska. Przepisy 
okre�laj� szczegółowe zasady ochrony �rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, w tym warunki 
wprowadzania substancji lub energii do �rodowiska oraz ponoszenia kosztów korzystania ze �rodowiska, a tak�e 
zawieraj� regulacje oraz ograniczenia dotycz�ce przebiegu procesu inwestycyjnego i wpływaj� na metody u�ytkowania 
instalacji mog�cych negatywnie oddziaływa� na �rodowisko. 

Zgodnie z Prawem Ochrony �rodowiska eksploatacja instalacji nie powinna przekracza� dopuszczalnych standardów 
emisyjnych i mo�e wymaga� uzyskania pozwole� sektorowych na: (i) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;  
(ii) wprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi; (iii) wytwarzanie odpadów. Natomiast w odniesieniu do instalacji, 
której funkcjonowanie, ze wzgl�du na rodzaj i skal� prowadzonej w niej działalno�ci, mo�e powodowa� znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo �rodowiska jako cało�ci, dany przedsi�biorca jest 
obowi�zany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego zbiorczo, reguluj�cego kwestie działania tego typu obiektu i zasad 
oddziaływania na otoczenie. W przypadku, gdy ze wzgl�du na niewielk� ilo�� emisji, instalacja nie wymaga pozwolenia 
zintegrowanego b�d� �adnego z pozwole� sektorowych, mo�e ona podlega� obowi�zkowi zgłoszenia organom ochrony 
�rodowiska zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 

W przypadkach okre�lonych w Prawie Ochrony �rodowiska za korzystanie ze �rodowiska pobierana jest opłata.  
W przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów oraz na pobór wód lub 
wprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi, przedsi�biorca ponosi opłat� za korzystanie ze �rodowiska podwy�szon�  
o 500%. Za przekraczanie norm okre�lonych w pozwoleniach dotycz�cych standardów emisyjnych m.in. nakładane s� 
administracyjne kary pieni��ne. Ponadto w przypadku prowadzenia działalno�ci bez wymaganego pozwolenia lub 
z naruszeniem jego warunków, a tak�e niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystaj�cy ze �rodowiska lub 
eksploatacji instalacji niezgodnie z informacj� zawart� w zgłoszeniu, organ mo�e wstrzyma� u�ytkowanie instalacji.  

Gospodarka odpadami 

Podstawowymi aktami reguluj�cymi kwesti� gospodarki odpadami s� Prawo Ochrony �rodowiska (w zakresie udzielania 
pozwole� na wytwarzanie odpadów) oraz Ustawa o Odpadach (stanowi�ca szczegółow� regulacj� w zakresie ochrony 
�rodowiska przed odpadami). 

Zgodnie z Prawem Ochrony �rodowiska wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia w przypadku eksploatacji 
instalacji powoduj�cej wytwarzanie odpadów o masie powy�ej: (i) jednej tony rocznie – w przypadku odpadów 
niebezpiecznych; oraz (ii) pi�ciu tysi�cy ton rocznie – w przypadku odpadów innych ni� niebezpieczne. Pozwolenia takie 
wydawane s� na okres maksymalnie 10 (dziesi��) lat. 

Ustawa o Odpadach reguluje natomiast kwestie zezwole� na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Ustawa o Odpadach 
weszła w �ycie 23 stycznia 2013 r. W porównaniu z przepisami obowi�zuj�cymi poprzednio zmniejszono obowi�zki 
formalnoprawne zwi�zane z wytwarzaniem odpadów (zrezygnowano m.in. z wymogu uzyskania decyzji zatwierdzaj�cej 
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzaj�cej program gospodarki odpadami i zło�enia 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami). Zezwolenia/ 
pozwolenia wydane na podstawie poprzednio obowi�zuj�cych przepisów, z niewieloma wyj�tkami, zachowuj� wa�no�� 
do ko�ca terminu, na który zostały wydane. 

Ustawa o Odpadach okre�la ponadto �rodki słu��ce ochronie �rodowiska oraz zmniejszaj�ce negatywny wpływ na 
�rodowisko i zdrowie ludzi, wynikaj�cy z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, a tak�e ograniczaj�ce ogólne 
skutki u�ytkowania zasobów i poprawiaj�ce efektywno�� takiego u�ytkowania. Ponadto przewiduje ona obowi�zek 
gromadzenia odpadów w sposób selektywny i przetwarzania ich zgodnie z hierarchi� sposobów post�powania 
z odpadami, jednocze�nie okre�laj�c zasady ich magazynowania. Ustawa o Odpadach przewiduje tak�e szeroki zakres 
obowi�zków ewidencyjno-sprawozdawczych. 



STELMET S.A. 

 

191 
 

Ochrona wód 

Problematyka ochrony wód i gospodarki wodnej została uregulowana w szczególno�ci w ustawie Prawo Ochrony 
�rodowiska oraz w Prawie Wodnym. Prawo Wodne przewiduje obowi�zek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które 
jest jednym z głównych instrumentów prawnych wykorzystywanych w gospodarce wodnej. Obowi�zek uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego przewidziano m.in. w odniesieniu do działalno�ci obejmuj�cej szczególnie korzystanie 
z wód (m.in. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie �cieków do wód lub 
do ziemi), pi�trzenie wód, regulacj� wód, wykonanie urz�dze� wodnych, odwodnienie obiektów lub wykopów 
budowlanych czy te� wprowadzanie do urz�dze� kanalizacyjnych, b�d�cych własno�ci� innych podmiotów, �cieków 
przemysłowych zawieraj�cych substancje szczególnie szkodliwe dla �rodowiska wodnego. Pozwolenie wodnoprawne 
wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na czas okre�lony, który w zale�no�ci od rodzaju prowadzonej 
działalno�ci, wynosi maksymalnie od 4 (czterech) do 20 (dwudziestu) lat. 

Ustawa o Udost�pnianiu Informacji o �rodowisku i jego Ochronie 

Realizacja planowanego przedsi�wzi�cia mog�cego zawsze znacz�co lub mog�cego potencjalnie znacz�co oddziaływa� 
na �rodowisko jest dopuszczalna wył�cznie po uzyskaniu zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia w formie decyzji  
o �rodowiskowych uwarunkowaniach. Ramy proceduralne oraz zasady wydawania decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach okre�la Ustawa o Udost�pnianiu Informacji o �rodowisku i jego Ochronie, stanowi�ca implementacj� 
prawa wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na �rodowisko. 

Wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach nast�puje przed uzyskaniem m.in.: (i) decyzji o pozwoleniu na 
budow�, zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz pozwoleniu na zmian� 
sposobu u�ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz��ci; (ii) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
(iii) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz�dze� wodnych; oraz (iv) zezwolenia na przetwarzanie odpadów 
i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie Ustawy o Odpadach. 

Uzyskanie takiej decyzji mo�liwe jest po przeprowadzeniu post�powania w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko. 
Przedsi�wzi�ciami wymagaj�cymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na �rodowisko s�, zgodnie z Ustaw�  
o Udost�pnianiu Informacji o �rodowisku i jego Ochronie, przedsi�wzi�cia mog�ce zawsze znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz przedsi�wzi�cia mog�ce potencjalnie znacz�co oddziaływa� na �rodowisko, je�eli obowi�zek 
przeprowadzenia oceny został stwierdzony przez organ ochrony �rodowiska wła�ciwy do wydania decyzji  
o �rodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto realizacja pozostałych przedsi�wzi��, które nie nale�� do wy�ej 
wymienionych kategorii, mo�e wymaga� przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, je�eli 
przedsi�wzi�cie mo�e znacz�co oddziaływa� na taki obszar, a nie jest bezpo�rednio zwi�zane z ochron� tego obszaru. 
Szczegółowy katalog rodzajów przedsi�wzi�� pod k�tem ich oddziaływania na �rodowisko zawarty został w rozporz�dzeniu 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko. 

W post�powaniu okre�laj�cym ocen� oddziaływania na �rodowisko danego przedsi�wzi�cia analizuje si� i ocenia m.in. 
bezpo�redni i po�redni wpływ danego przedsi�wzi�cia na �rodowisko oraz zdrowie i warunki �ycia ludzi, dobra 
materialne, zabytki, mo�liwo�ci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na �rodowisko 
i wymagany zakres monitoringu. W odniesieniu do przedsi�wzi�cia, które mo�e w istotny sposób oddziaływa� na 
�rodowisko, w zale�no�ci od rodzaju takiego przedsi�wzi�cia, na podstawie Ustawy o Udost�pnianiu Informacji  
o �rodowisku i jego Ochronie wymagane jest od przedsi�biorcy sporz�dzenie raportu oddziaływania na �rodowisko. 
Raport taki powinien m.in. zawiera� opis planowanego przedsi�wzi�cia, w tym opis przewidywanych skutków dla 
�rodowiska w przypadku niepodejmowania przedsi�wzi�cia oraz opis wariantu najkorzystniejszego, a tak�e opis 
wariantu proponowanego przez inwestora wraz z racjonalnym wariantem alternatywnym. 

Zasady sprzeda�y drewna w Lasach Pa�stwowych 

Działaj�c na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o Lasach oraz § 6 statutu Lasów Pa�stwowych oraz w wykonaniu zadania 
okre�lonego § 8 ust. 1 pkt 5 statutu Lasów Pa�stwowych, Dyrektor Generalny Lasów Pa�stwowych ustala co roku  
w drodze zarz�dzenia zasady sprzeda�y przez Lasy Pa�stwowe drewna i innych produktów i usług na dany rok 
kalendarzowy („Zarz�dzenie DGLP”). 

Zgodnie z Zarz�dzeniem DGLP sprzeda� drewna prowadzona jest przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów 
Pa�stwowych (nadle�niczego, kierownika zakładu Lasów Pa�stwowych) po cenie netto za 1 m3, powi�kszonej o nale�ny 
podatek VAT. 

Sprzeda� drewna dokonywana jest w drodze nast�puj�cych procedur: (i) dwuetapowej procedury sprzeda�y drewna,  
w skład której wchodz� prowadzone w nast�puj�cej kolejno�ci: etap I – sprzeda� ofertowa w Portalu Le�no-Drzewnym  
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(z uwzgl�dnieniem wielko�ci zakupu drewna), a nast�pnie etap II – systemowe aukcje internetowe w aplikacji  
e-drewno; (ii) sprzeda� ofertowa w Portalu Le�no-Drzewnym (PL-D) dla przedsi�biorców realizuj�cych nowe 
inwestycje, (iii) aukcje internetowe w aplikacji e-drewno; (iv) inne aukcje i submisje, (v) negocjacje handlowe oraz (vi) 
na podstawie cennika sprzeda�y detalicznej. Procedury opisane s� w rozdziale „Opis działalno�ci Grupy – Dostawcy 
Grupy oraz proces nabywania surowców”. 

Przedsi�biorcy nabywaj� drewno po cenach, które wynikaj� z rozstrzygni�� procedur sprzeda�y wymienionych powy�ej. 
W przypadku procedur wyszczególnionych powy�ej w ust. (i), (ii) oraz (iii) cen� drewna ustala kierownik jednostki 
organizacyjnej Lasów Pa�stwowych w porozumieniu z regionaln� dyrekcj� Lasów Pa�stwowych. Ceny drewna ustalane 
s� w układzie grup handlowo-gatunkowych w poszczególnych nadle�nictwach/zakładach Lasów Pa�stwowych, grupach 
nadle�nictw regionalnych dyrekcji Lasów Pa�stwowych lub w regionalnych dyrekcjach Lasów Pa�stwowych.  
W przypadku procedur wyszczególnionych powy�ej w ust. (iv), (v) oraz (vi) cen� drewna ustala kierownik jednostki 
organizacyjnej Lasów Pa�stwowych. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych procedurach sprzeda�y drewna zawarte s� w regulaminach, które s� 
przyjmowane w drodze decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych (w przypadku procedur wyszczególnionych 
powy�ej w ust. (i), (ii) oraz (iii) lub przez, odpowiednio, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pa�stwowych lub 
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Pa�stwowych (w przypadku procedur wyszczególnionych powy�ej w ust. 
(iv), (v) oraz (vi). 

Roczna oferta sprzeda�y drewna na dany rok dzielona jest na nast�puj�ce pule: (i) ofertow� z przeznaczeniem na: 
dwuetapow� procedur� sprzeda�y drewna (etapy I i II) oraz sprzeda� ofertow� w Portalu Le�no-Drzewnym (PL-D) dla 
przedsi�biorców realizuj�cych nowe inwestycje; (ii) na inne aukcje i subemisje; (iii) do sprzeda�y detalicznej; oraz (iv) 
na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów Pa�stwowych. 

Zale�nie od procedury, umowy zawierane s� w wyniku ogłoszenia ostatecznych wyników II etapu procedury 
dwuetapowej, w chwili zako�czenia aukcji lub w chwili okre�lonej w regulaminie danej procedury. Nast�pnie 
przedsi�biorca oraz Lasy Pa�stwowe potwierdzaj� zawarcie umowy sprzeda�y drewna na pi�mie (terminy na 
potwierdzenie zawarcia umowy sprzeda�y drewna okre�lone s� w regulaminach poszczególnych procedur). 

W przypadku odroczonej płatno�ci, na zabezpieczenie zapłaty ceny, przedsi�biorca ma obowi�zek zabezpieczenia 
interesów Lasów Pa�stwowych w formie: (i) gwarancji bankowej; (ii) ubezpieczenia; (iii) faktoringu pełnego; (iv) cesji 
praw z lokaty; (v) kaucji pieni��nej lub (vi) innej formy zabezpieczenia płatno�ci zaproponowanej przez bank, daj�ce 
gwarancje zabezpieczenia interesów Skarbu Pa�stwa. W przypadku braku zabezpieczenia wydanie drewna jest 
realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty. 

Zgodnie z Zarz�dzeniem DGLP, je�eli stopie� realizacji sprzeda�y drewna ustalonej umow� wyniesie poni�ej 95%, 
odpowiednio Lasy Pa�stwowe lub przedsi�biorca b�d� zobowi�zane zapłaci� drugiej stronie kar� umown� w wysoko�ci 
5% warto�ci netto nieprzygotowanego do sprzeda�y lub nieodebranego drewna. Kary umowne naliczane s� przez strony 
po zako�czeniu okresu obowi�zywania umowy.  

Odbiór i przygotowanie drewna nast�puje zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem – nieodebranie drewna 
przez przedsi�biorc� lub nieprzygotowanie drewna przez Lasy Pa�stwowe uprawnia odpowiednio przedsi�biorc� i Lasy 
Pa�stwowe do odst�pienia od umowy lub rezygnacji z zakupu danej ilo�ci drewna. 

Kwestie energetyczne 

Wprowadzenie  

Na Dat� Prospektu Spółka ubiega si� o koncesj� na wytwarzanie energii elektrycznej. Po jej uzyskaniu Spółka stanie si� 
podmiotem aktywnym w sektorze energetycznym, w zwi�zku z czym b�dzie podlega� szczegółowym regulacjom 
prawnym w zakresie prawa energetycznego zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej. 
Przepisy prawa unijnego s� nakierowane na stworzenie jednolitego, zliberalizowanego rynku energii elektrycznej na 
obszarze wszystkich pa�stw członkowskich Unii Europejskiej przy jednoczesnym rozwoju OZE, d��eniu do niskiej 
emisyjno�ci dwutlenku w�gla lub innych gazów cieplarnianych i zwi�kszania efektywno�ci energetycznej. Polska od 
ponad dekady znajduje si� na etapie wdra�ania reform niezb�dnych do dostosowania krajowego porz�dku prawnego do 
wymogów przewidzianych w prawie unijnym dla sektora energetycznego. 

Najwa�niejszym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie sektora energetycznego na poziomie krajowym, jest 
Prawo Energetyczne. Okre�la ono zasady kształtowania polityki energetycznej pa�stwa, zasady i warunki zaopatrzenia 
i u�ytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz zasady i warunki działalno�ci przedsi�biorstw energetycznych.  
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Prawo Energetyczne okre�la równie� organy wła�ciwe w sprawach gospodarki paliwami i energi�. Zadania z zakresu 
spraw regulacji gospodarki paliwami i energi� oraz promowania konkurencji w sektorze energetycznym zostały 
powierzone Prezesowi URE. Do kompetencji Prezesa URE nale�� równie� zatwierdzanie i kontrola stosowania taryf dla 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła ustalanych przez przedsi�biorstwa energetyczne słu��cych do wyliczania 
opłat za dostarczane paliwa gazowe, energi� elektryczn� lub ciepło do okre�lonych w nich odbiorców. Prezes URE jest 
organem wła�ciwym do zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w zakresie 
bilansowania systemu i zarz�dzania ograniczeniami systemowymi, organizowania i przeprowadzania przetargów na 
budow� nowych mocy wytwórczych lub realizacj� przedsi�wzi�� zmniejszaj�cych zapotrzebowanie na energi� 
elektryczn� oraz do wydawania i umarzania �wiadectw pochodzenia energii ze �ródeł odnawialnych lub �wiadectw 
pochodzenia z kogeneracji. 

W przypadku nieprzestrzegania obowi�zków wskazanych w Prawie Energetycznym Prezes URE mo�e nało�y� na 
przedsi�biorc� kar� pieni��n� w wysoko�ci przewidzianej w Prawie Energetycznym, w tym kar� pieni��n�, której 
wysoko�� nie mo�e przekroczy� 15% osi�gni�tego w poprzednim roku podatkowym przychodu przedsi�biorcy, a je�eli 
kara pieni��na zwi�zana jest z działalno�ci� prowadzon� na podstawie koncesji, wysoko�� kary nie mo�e przekroczy� 
15% przychodu ukaranego przedsi�biorcy, wynikaj�cego z działalno�ci koncesjonowanej, osi�gni�tego w poprzednim 
roku podatkowym. W wybranych przypadkach Prezes URE mo�e niezale�nie od kary nało�onej na przedsi�biorc�, 
nało�y� kar� pieni��n� na kierownika przedsi�biorstwa energetycznego w kwocie nie wi�kszej ni� 300% jego 
miesi�cznego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wysoko�ci kary pieni��nej Prezes URE uwzgl�dnia stopie� szkodliwo�ci 
czynu, stopie� zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego mo�liwo�ci finansowe. Od decyzji Prezesa 
URE przysługuje odwołanie do S�du Okr�gowego w Warszawie – S�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów. S�dem 
drugoinstancyjnym w sprawach apelacji od wyroków S�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest S�d Apelacyjny, 
a w sprawach skarg kasacyjnych od wyroków S�du Apelacyjnego orzeka S�d Najwy�szy. 

Ponadto wykonywanie działalno�ci gospodarczej na rynku energii jest zwi�zane co do zasady z wymogiem uzyskania 
koncesji udzielanej przez Prezesa URE. Koncesji udziela si� na czas oznaczony, nie krótszy ni� dziesi�� (10) lat i nie 
dłu�szy ni� pi��dziesi�t (50) lat, chyba �e przedsi�biorca energetyczny wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. 
Przedsi�biorstwo energetyczne mo�e zło�y� wniosek o przedłu�enie wa�no�ci koncesji, nie pó�niej ni� na 
18 (osiemna�cie) miesi�cy przed jej wyga�ni�ciem. Prezes URE cofa koncesj�, mo�e cofn�� koncesj� lub zmieni� jej 
zakres w przypadkach przewidzianych w Prawie Energetycznym. 

Przedsi�biorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnosz� coroczne opłaty do bud�etu pa�stwa 
obci��aj�ce koszty ich działalno�ci. Opłaty pobierane s� za po�rednictwem Prezesa URE, a ich wysoko�� oblicza si� 
w oparciu o przychody przedsi�biorstwa energetycznego, uzyskane z koncesjonowanej działalno�ci. 

Zgodnie z tre�ci� przepisów Prawa Energetycznego, przedsi�biorstwa energetyczne ustalaj� taryfy dla paliw gazowych 
lub energii elektrycznej, stosownie do zakresu wykonywanej działalno�ci gospodarczej, i przedkładaj� je do 
zatwierdzenia Prezesowi URE. Prezes URE mo�e zwolni� przedsi�biorstwo energetyczne z powy�szego obowi�zku, 
je�eli stwierdzi, �e dane przedsi�biorstwo działa w warunkach konkurencji, albo cofn�� udzielone zwolnienie  
w przypadku ustania warunków uzasadniaj�cych zwolnienie. Na Dat� Prospektu w sektorze elektroenergetycznym 
obowi�zek przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia dotyczy przedsi�biorstw energetycznych zajmuj�cych 
si� przesyłaniem i dystrybucj� energii elektrycznej oraz przedsi�biorstw energetycznych zajmuj�cych si� obrotem 
energi� elektryczn� w zakresie dotycz�cym sprzeda�y energii elektrycznej na rzecz odbiorców z grupy taryfowej G.  
W pozostałym zakresie przedsi�biorstwa energetyczne działaj�ce na rynku energii elektrycznej s� zwolnione  
z obowi�zku przedkładania taryf do zatwierdzenia.  

Po uzyskaniu koncesji Spółka b�dzie zwolniona z obowi�zku przedkładania do zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE. 

OZE 

Zgodnie z wymogami prawa unijnego, przepisy Prawa Energetycznego wdra�ały mechanizmy kształtuj�ce system wsparcia 
dla energii pochodz�cej ze �ródeł odnawialnych. Uchwalona 20 lutego 2015 r. Ustawa o OZE wprowadziła zmiany do 
mechanizmów systemu wsparcia wytwarzania energii z OZE, zarówno w instalacjach działaj�cych w dniu wej�cia w �ycie 
przepisów Ustawy o OZE, jak i w instalacjach, które rozpoczn� wytwarzanie energii po wej�ciu w �ycie tych przepisów. 
Niedługo po uchwaleniu Ustawy o OZE, 31 grudnia 2015 r. weszły w �ycie przepisy nowelizuj�ce t� ustaw�, które do  
1 lipca 2016 r. opó�niły wej�cie w �ycie przepisów rozdziału 4 dotycz�cego mechanizmów i instrumentów wspieraj�cych 
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych �ródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach 
odnawialnego �ródła energii.  
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5 maja 2016 r. do Sejmu wpłyn�ł kolejny poselski projekt nowelizacji Ustawy o OZE. Pierwsze czytanie projektu odbyło 
si� na posiedzeniu Sejmu 20 maja 2016 r., a ju� 10 czerwca 2016 r. w trzecim czytaniu nowelizacja została uchwalona.  
17 czerwca 2016 r. Senat uchwalił przyj�cie poprawek do tekstu nowelizacji, które Sejm przyj�ł na posiedzeniu  
22 czerwca 2016 r. Powy�sza nowelizacja Ustawy o OZE weszła w �ycie 1 lipca 2016 r. i jednym z jej zało�e� jest 
zwi�kszenie korzy�ci płyn�cych z systemu wsparcia dla producentów energii wytwarzanej w procesie współspalania. 

Mechanizmy wsparcia przewidziane obecnie w Prawie Energetycznym oraz w Ustawie o OZE polegaj� na 
(i) zobowi�zaniu sprzedawców z urz�du do nabywania w cało�ci oferowanej im energii elektrycznej wytworzonej  
w OZE przył�czonych do sieci elektroenergetycznej na obszarze działania danego sprzedawcy oraz (ii) promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej z OZE poprzez wydawanie �wiadectw pochodzenia dla takiej energii, przy 
równoczesnym zobowi�zaniu podmiotów sprzedaj�cych energi� elektryczn� do odbiorców ko�cowych do umorzenia 
okre�lonej ilo�ci �wiadectw pochodzenia energii ze �ródeł odnawialnych lub uiszczenia opłaty zast�pczej.  

Pierwszy mechanizm opiera si� na przepisach Prawa Energetycznego, które przewiduj�, �e do zakupu całej oferowanej 
przez wytwórc� energii elektrycznej, wytworzonej z odnawialnych �ródeł energii przył�czonych do sieci znajduj�cych 
si� na obszarze jego działania jest obowi�zany sprzedawcy z urz�du. Sprzedawca z urz�du ma obowi�zek naby� energi� 
z OZE po �redniej cenie sprzeda�y energii elektrycznej ogłaszanej przez Prezesa URE. Ustawa o OZE wprowadza  
w miejsce sprzedawcy z urz�du instytucj� „sprzedawcy zobowi�zanego”. Sprzedawc� zobowi�zanego na obszarze 
danego operatora systemu dystrybucyjnego wyznacza z urz�du Prezes URE w drodze decyzji w terminie do dnia  
15 pa�dziernika ka�dego roku na rok nast�pny. Sprzedawca zobowi�zany wyznaczany jest spo�ród sprzedawców energii 
elektrycznej o najwi�kszym wolumenie sprzeda�y do odbiorców przył�czonych do sieci danego operatora systemu 
dystrybucyjnego. Wolumen sprzeda�y na potrzeby wyznaczenia sprzedawcy zobowi�zanego b�dzie obejmował jedynie 
okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku i odbiorców przył�czonych do sieci danego operatora systemu 
dystrybucyjnego. 

Drugi mechanizm opiera si� na �wiadectwach pochodzenia, które w istocie s� potwierdzeniem wytworzenia energii 
elektrycznej w instalacji odnawialnego �ródła energii i s� wydawane przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy zło�ony 
za po�rednictwem operatora systemu elektroenergetycznego. Prawa maj�tkowe wynikaj�ce ze �wiadectw pochodzenia s� 
przedmiotem obrotu, w szczególno�ci podlegaj� sprzeda�y na Towarowej Giełdzie Energii lub w umowach bilateralnych. 
Gdy energia elektryczna została wytworzona w odnawialnym �ródle energii, a jednocze�nie spełnia kryteria 
wysokosprawnej kogeneracji, Prezes URE wydaje �wiadectwa pochodzenia energii ze �ródeł odnawialnych oraz 
�wiadectwa pochodzenia z kogeneracji. Prezes URE odmawia wydania �wiadectw pochodzenia energii ze �ródeł 
odnawialnych i jednocze�nie �wiadectw pochodzenia z kogeneracji w sytuacji, je�li energia elektryczna nie została 
wytworzona w odnawialnym �ródle energii albo nie spełniała kryteriów zakwalifikowania do wysokosprawnej 
kogeneracji, a np. jedynie do kogeneracji. W przypadku gdy Prezes URE dokona ustalenia, �e obie powy�sze przesłanki 
zostały spełnione, wystawia dwa odr�bne �wiadectwa pochodzenia (tj. �wiadectwa pochodzenia oraz �wiadectwa 
pochodzenia z kogeneracji). Aby otrzyma� �wiadectwa pochodzenia oraz �wiadectwa pochodzenia z kogeneracji, 
przedsi�biorstwo energetyczne spełniaj�ce obie z powy�szych przesłanek powinno równie� przedło�y� dwa odr�bne 
wnioski o �wiadectwa pochodzenia. Jednocze�nie, je�eli weryfikacja obu wniosków b�dzie prowadziła do wniosku, �e 
�ródło spełnia tylko jedn� z powy�szych przesłanek (w szczególno�ci gdy energia była wprawdzie produkowana  
w kogeneracji, ale nie w wysokosprawnej kogeneracji), to wnioskodawca otrzyma tylko jeden rodzaj �wiadectwa 
pochodzenia (oraz postanowienie o odmowie wydania drugiego z nich). 

Obowi�zek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE �wiadectw pochodzenia energii elektrycznej 
wytworzonej w odnawialnym �ródle energii przepisy Prawa Energetycznego i Ustawy o OZE nakładaj� na (i) odbiorców 
przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzaj�cym rok realizacji obowi�zku zu�yli nie mniej ni� 100 GWh 
energii elektrycznej, a tak�e zło�yli stosowne o�wiadczenia, (ii) przedsi�biorstwa energetyczne wykonuj�ce działalno�� 
gospodarcz� w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu t� energi� i sprzedaj�ce t� energi� odbiorcom 
ko�cowym nieb�d�cym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w punkcie (i), (iii) odbiorców ko�cowych, innych 
ni� odbiorcy przemysłowi, o których mowa w punkcie (i), b�d�cych członkami giełdy towarowej w rozumieniu Ustawy  
o Giełdach Towarowych lub członkami rynku organizowanego przez podmiot prowadz�cy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie 
towarowej, (iv) odbiorca ko�cowy inny ni� odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt (i), b�d�cy członkiem 
giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Giełdach Towarowych, w odniesieniu do transakcji 
zawieranych przez niego poza giełd� towarow� lub rynkiem organizowanym przez podmiot prowadz�cy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, b�d�cych przedmiotem rozlicze� prowadzonych w ramach tej izby przez 
spółk� prowadz�c� giełdow� izb� rozrachunkow�, przez KDPW lub przez spółk�, której KDPW przekazał wykonywanie 
czynno�ci z zakresu zada�, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (v) 
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towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców 
ko�cowych, innych ni� odbiorcy przemysłowi, o których mowa w punkcie (i), na giełdzie towarowej lub rynku 
organizowanym przez podmiot prowadz�cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 

Obowi�zek, o którym mowa powy�ej, uznaje si� za spełniony, je�eli za dany rok udział ilo�ciowy energii elektrycznej 
wytworzonej w instalacjach odnawialnego �ródła energii wynikaj�cej z umorzonych �wiadectw pochodzenia lub 
uiszczonej opłaty zast�pczej danego podmiotu zobowi�zanego wynosi 20%. Udział, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzaj�cym, b�dzie podlegał zmianom. Na rok 2017 minister wła�ciwy do spraw energii wska�e wielko�� tego 
udziału w drodze rozporz�dzenia w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. 

Zamiast wykonywania obowi�zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE �wiadectwa pochodzenia, 
przedsi�biorstwo mo�e ui�ci� opłat� zast�pcz�. Na podstawie przepisów Ustawy o OZE opłat� zast�pcz� dla �wiadectw 
pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego �ródła energii oblicza si� jako sum� (i) kwoty uzyskanej przez 
pomno�enie jednostkowej opłaty zast�pczej oraz warto�ci ró�nicy pomi�dzy ilo�ci� energii wynikaj�c� z obowi�zku 
uzyskania i przedstawienia do umorzenia �wiadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu 
rolniczego przed dniem wej�cia w �ycie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych ni� biogaz rolniczy 
odnawialnych �ródeł energii w danym roku a ilo�ci� energii elektrycznej wynikaj�c� ze �wiadectw pochodzenia 
wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wej�cia w �ycie rozdziału 4 oraz wydanych dla 
energii wytworzonej z innych ni� biogaz rolniczy odnawialnych �ródeł energii, które zobowi�zany podmiot przedstawił 
do umorzenia w danym roku, oraz (ii) kwoty uzyskanej przez pomno�enie jednostkowej opłaty zast�pczej oraz warto�ci 
ró�nicy pomi�dzy ilo�ci� energii elektrycznej wynikaj�c� z obowi�zku uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
�wiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wej�cia w �ycie rozdziału 4 oraz 
�wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku oraz ilo�ci� energii elektrycznej, wynikaj�c� ze �wiadectw 
pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wej�cia w �ycie rozdziału 4 
oraz �wiadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które podmiot zobowi�zany przedstawił do umorzenia w danym roku. 
Jednak�e w przypadku, gdy którakolwiek z �redniowa�onych cen praw maj�tkowych wynikaj�cych ze �wiadectw 
pochodzenia b�dzie ni�sza od warto�ci jednostkowej opłaty zast�pczej, nale�y uzyska� i przedstawi� do umorzenia 
�wiadectwa pochodzenia. 

Kształtowanie si� wysoko�ci kwot jednostkowej opłaty zast�pczej w ostatnich latach zostało przedstawione w tabeli 
poni�ej. 

Kwota jednostkowej opłaty zast�pczej w latach 2011-2016 

Rok Kwota jednostkowej opłaty zast�pczej 

2011 ................................................................................................................................................................ 274,92 PLN 

2012 ................................................................................................................................................................ 286,74 PLN 

2013 ................................................................................................................................................................ 297,35 PLN 

2014 ................................................................................................................................................................ 300,03 PLN 

2015 ................................................................................................................................................................ 300,03 PLN 

2016 ................................................................................................................................................................ 300,03 PLN 

�ródło: Informacje Prezesa URE w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zast�pczej za lata 2011-2015, dost�pne na stronie www.ure.gov.pl 
oraz Ustawa o OZE. 

Zgodnie Ustaw� o OZE, instalacje OZE wytwarzaj�ce energi� w dniu 1 lipca 2016 r., b�d� mogły korzysta� ze wsparcia 
na podstawie zmodyfikowanego systemu opartego na �wiadectwach pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatach), przy 
czym b�d� miały prawo do udziału w aukcjach, pod warunkiem �e w przypadku wygrania aukcji b�d� traciły prawo do 
udziału w systemie zielonych certyfikatów. System wsparcia w postaci aukcji dla takich instalacji nie ma zastosowania 
do: (i) instalacji spalania wielopaliwowego (poza dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego), (ii) elektrowni 
wodnych powy�ej 20 MW oraz (iii) instalacji OZE o ł�cznej mocy zainstalowanej elektrycznej powy�ej 50 MW, 
wykorzystuj�cych do wytwarzania energii elektrycznej biomas�, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy (poza instalacjami 
OZE wykorzystuj�cymi te paliwa w wysokosprawnej kogeneracji o ł�cznej mocy zainstalowanej energii cieplnej do 150 
MW lub dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego).  

Na podstawie przepisów Ustawy o OZE ł�czny okres wsparcia w systemie �wiadectw pochodzenia instalacji OZE 
działaj�cej 1 lipca 2016 r., w tym obowi�zek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w takiej instalacji OZE, b�dzie 
trwał maksymalnie 15 (pi�tna�cie) lat od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej przez takie �ródło. Je�eli taka 
instalacja przejdzie do mechanizmu aukcyjnego, okres wsparcia dla takiej instalacji OZE tak�e b�dzie trwał ł�cznie  
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15 (pi�tna�cie) lat, z uwzgl�dnieniem okresu wsparcia w systemie �wiadectw pochodzenia. Obowi�zek zakupu energii 
elektrycznej z instalacji OZE, wytworzonej po raz pierwszy po dniu zako�czenia aukcji, b�dzie trwał równie� przez 
okres 15 (pi�tnastu) lat. Ustawa o OZE, co do zasady, przewiduje wsparcie nie pó�niej ni� do 31 grudnia 2035 r. 

W przypadku systemu aukcyjnego Ustawa o OZE przewiduje, �e Prezes URE co najmniej raz w roku b�dzie 
przeprowadzał aukcje na zakup energii elektrycznej z OZE. Minister wła�ciwy do spraw energii b�dzie okre�lał, 
w drodze rozporz�dzenia, nie pó�niej ni� 60 (sze��dziesi�t) dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku 
aukcji, maksymaln� cen� w złotych za 1 MWh, za jak� mo�e zosta� w danym roku kalendarzowym sprzedana przez 
wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych �ródeł energii, przy czym ceny referencyjne b�d� 
ustalane oddzielnie dla ró�nych rodzajów technologii i przedziałów mocy �ródeł. Oferty zawieraj�ce ceny przekraczaj�ce 
wysoko�� ceny referencyjnej zostan� odrzucone. 

Zakupu energii elektrycznej od zwyci�zców aukcji w systemie aukcyjnym b�dzie dokonywał sprzedawca zobowi�zany. 
Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w zwi�zku z realizacj� przez sprzedawc� zobowi�zanego obowi�zku 
zakupu energii elektrycznej, uwzgl�dnia si� w kalkulacji cen ustalanych w taryfie tego sprzedawcy, przyjmuj�c, �e ka�da 
jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez tego sprzedawc� odbiorcom ko�cowym jest obci��ona tymi kosztami 
w tej samej wysoko�ci. W przypadku zakupu energii elektrycznej po cenie wy�szej ni� mo�liwa do uzyskania cena 
odsprzeda�y, ustawa o OZE przewiduje wyrównywanie tej ró�nicy ze �rodków pochodz�cych z tzw. opłaty OZE, przez 
spółk� Operator Rozlicze� Energii Odnawialnej S.A., której jedynym akcjonariuszem b�dzie Skarb Pa�stwa. Opłata 
OZE, stanowi�ca iloczyn stawki opłaty i ilo�ci zu�ytej energii elektrycznej, uiszczana b�dzie przez operatorów systemu 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (tzw. „płatnicy 
opłaty OZE”), którzy z kolei pobior� tak� sam� opłat� od: (i) odbiorcy ko�cowego przył�czonego bezpo�rednio do sieci 
dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE; (ii) przedsi�biorstwa energetycznego wykonuj�cego 
działalno�� gospodarcz� w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przył�czonego bezpo�rednio do sieci 
dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE; oraz (iii) przedsi�biorstwa energetycznego wytwarzaj�cego 
energi� elektryczn�, przył�czonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej płatnika opłaty OZE, sprzedaj�cego energi� 
elektryczn� przynajmniej jednemu odbiorcy ko�cowemu lub przedsi�biorstwu energetycznemu, �wiadcz�cemu usługi 
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, nieb�d�cemu płatnikiem opłaty OZE, którzy s� przył�czeni do urz�dze�, 
instalacji lub sieci tego przedsi�biorstwa energetycznego wytwarzaj�cego energi� elektryczn�. 

Ustawa o OZE przewiduje, �e stawka opłaty OZE netto (tj. pomniejszona o podatek od towarów i usług) od 1 lipca  
2016 r. wynosi 2,51 PLN za 1 MWh i obowi�zuje do ko�ca roku kalendarzowego, w którym rozdział 4 wszedł w �ycie. 
Prezes URE kalkuluje stawk� opłaty OZE netto na dany rok kalendarzowy i publikuje j� w Biuletynie Urz�du Regulacji 
Energetyki, w terminie do dnia 30 listopada ka�dego roku. Stawka obliczana jest na podstawie wysoko�ci kwoty 
planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na który b�dzie kalkulowana stawka opłaty OZE i ilo�ci energii 
elektrycznej, zu�ytej przez odbiorców ko�cowych w krajowym systemie elektroenergetycznym w roku poprzedzaj�cym.  

Specjalne Strefy Ekonomiczne 

Informacje dotycz�ce zasad prowadzenia działalno�ci gospodarczej w SSE znajduj� si� w rozdziale „Opis działalno�ci 
Grupy – Specjalne Strefy Ekonomiczne”. 
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OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE 

Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa i forma prawna: .............................. Stelmet Spółka Akcyjna 

Siedziba i adres: ......................................... ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra 

Numer telefonu: ......................................... +48 68 329 38 00 

Numer faksu: .............................................. +48 68 329 38 07 

Strona internetowa: .................................... www.stelmet.com 

Adres poczty elektronicznej: ...................... stelmet@stelmet.com 

KRS:........................................................... 572298 

REGON: ..................................................... 971290109 

NIP: ............................................................ 973-06-79-032 

Spółka została utworzona pod nazw� Stelmet sp. z o.o. i została zarejestrowana w dniu 31 lipca 2000 r. w Rejestrze 
Handlowym B pod numerem 3572, a nast�pnie w dniu 28 czerwca 2001 r. została wpisana do rejestru przedsi�biorców. 

W okresie od 2001 do 2015 r. Spółka była przedmiotem szeregu przekształce�. Na podstawie uchwały nadzwyczajnego 
zgromadzenia wspólników z dnia 9 marca 2006 r., w dniu 30 czerwca 2006 r. Stelmet sp. z o.o. została przekształcona 
w spółk� akcyjn� Stelmet S.A. Nast�pnie na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia  
6 grudnia 2012 r., w dniu 2 stycznia 2013 r. Stelmet S.A. uległa przekształceniu w spółk� komandytowo-akcyjn� Stelmet 
II sp. z o.o. S.K.A. (w dniu 10 stycznia 2013 r. nast�piła zmiana firmy Spółki ze Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. na Stelmet 
sp. z o.o. S.K.A.). Kolejne przekształcenie Spółki nast�piło na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia z dnia 23 maja 2014 r., zgodnie z któr� w dniu 2 czerwca 2014 r. Stelmet sp. z o.o. S.K.A. została 
przekształcona w spółk� jawn� Stelmet sp. z o.o. sp.j. Nast�pnie, w dniu 11 sierpnia 2015 r. wspólnicy Stelmet sp. z o.o. 
sp.j. podj�li uchwał� w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółk� akcyjn� Stelmet S.A. Przekształcenie zostało 
zarejestrowane w rejestrze przedsi�biorców w dniu 1 wrze�nia 2015 r.  

Stelmet S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsi�biorców prowadzonym przez S�d Rejonowy w Zielonej Górze, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 572298. 

Spółka została utworzona na czas nieokre�lony. 

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotycz�cych spółek 
prawa handlowego, a tak�e postanowie� Statutu i innych regulacji wewn�trznych. 

Przedmiot działalno�ci 

Przedmiot działalno�ci Spółki jest okre�lony w § 6 Statutu i obejmuje w szczególno�ci: produkcj� wyrobów tartacznych, 
produkcj� pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, a tak�e produkcj� pozostałych wyrobów 
z drewna; produkcj� wyrobów z korka, słomy i materiałów u�ywanych do wyplatania. 

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego 

Na Dat� Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.896.005,00 PLN i dzieli si� na: 

	 24.972.954 (słownie: dwadzie�cia cztery miliony dziewi��set siedemdziesi�t dwa tysi�ce dziewi��set 
pi��dziesi�t cztery) akcji zwykłych imiennych serii A o warto�ci nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden 
złoty) ka�da, oraz 

	 2.923.051 (słownie: dwa miliony dziewi��set dwadzie�cia trzy tysi�ce pi��dziesi�t jeden) akcji zwykłych 
imiennych serii B, o warto�ci nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) ka�da. 

Akcje nie s� uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału maj�tku w przypadku 
likwidacji Spółki. 
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W dniu 11 sierpnia 2015 r. zebranie wspólników spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. podj�ło uchwał� w sprawie 
przekształcenia spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. w spółk� akcyjn� pod firm� Stelmet Spółka Akcyjna. Zgodnie ze wskazan� 
wy�ej uchwał� kapitał zakładowy Stelmet S.A. wyniósł 24.972.954 PLN i dzielił si� na 24.972.954 akcji imiennych serii 
A o numerach od A 00000001 do A 24972954, o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, które to akcje zostały 
przeznaczone dla akcjonariuszy w ten sposób, �e: 22.954 akcji zwykłych imiennych serii A o warto�ci nominalnej  
1,00 PLN ka�da, o ł�cznej warto�ci nominalnej 22.954 PLN o numerach od A 00000001 do A 00022954 zostały 
przeznaczone dla Stelmet sp. z o.o. oraz 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A o warto�ci nominalnej 1,00 PLN 
ka�da, o ł�cznej warto�ci nominalnej 24.950.000 PLN, o numerach od A 0022955 do A 24972954 zostały przeznaczone 
dla Stelmet sp. z o.o. II S.K.A. Wskazane wy�ej przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 1 wrze�nia  
2015 r. 

W dniu 16 wrze�nia 2015 r. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj�ło uchwał� w sprawie podwy�szenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B z wył�czeniem w cało�ci prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy i zaoferowania ich do obj�cia w drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszowi Rainbow Fund 2 oraz  
w sprawie zmiany Statutu. Zgodnie ze wskazan� wy�ej uchwał� kapitał zakładowy Spółki został podwy�szony z kwoty 
24.972.954 PLN do kwoty 27.896.005 PLN, tj. o kwot� 2.923.051 PLN, Podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki zostało 
dokonane przez emisj� 2.923.051 nowych akcji zwykłych imiennych serii B, o warto�ci nominalnej równej 1,00 PLN ka�da, 
oznaczonych numerami od B 0000001 do B 2923051. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji 
prywatnej. Akcje serii B opłacone zostały wkładami niepieni��nymi i pieni��nymi w ten sposób, �e: (i) 2.465.017 akcji 
zwykłych imiennych serii B o warto�ci nominalnej 1,00 PLN, o ł�cznej warto�ci nominalnej 2.465.017 PLN o numerach od 
B 0000001 do B 2465017 zostało opłaconych wkładem niepieni��nym w postaci 2.000 udziałów w kapitale zakładowym 
spółki UK Investment o warto�ci nominalnej 50,00 PLN ka�dy i ł�cznej warto�ci nominalnej 100.000 PLN, które stanowiły 
100% udziałów w kapitale zakładowym UK Investment, oraz ł�cznej warto�ci godziwej w kwocie 52.784.000 PLN oraz 
wkładem pieni��nym w kwocie 9,27 PLN; oraz (ii) 458.034 akcji zwykłych imiennych serii B o warto�ci nominalnej 1,00 
PLN, o ł�cznej warto�ci nominalnej 458.034 PLN, o numerach B 2465018 do B 2923051 zostało opłaconych wkładem 
niepieni��nym w postaci 1.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki MrGarden o warto�ci nominalnej 100.000 PLN, 
które stanowiły 100% udziałów w kapitale zakładowym MrGarden, oraz ł�cznej warto�ci godziwej w kwocie 9.808.000 
PLN. Wkłady wniesione na pokrycie podwy�szonego kapitału zakładowego Spółki w ł�cznej kwocie 2.293.051 PLN 
zostały przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki, natomiast pozostała kwota w wysoko�ci 56.668.958,27 PLN została 
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki jako agio. Wskazane wy�ej podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki zostało 
zarejestrowane w KRS w dniu 16 pa�dziernika 2015 r. 

Na Dat� Prospektu: 

	 nie istniej� Akcje, które nie reprezentuj� kapitału zakładowego Spółki (nie stanowi� udziału w kapitale 
zakładowym), 

	 Spółka nie posiada Akcji własnych, Akcji nie posiada równie� �adna Spółka Zale�na ani osoba trzecia 
działaj�ca w imieniu lub na rzecz Spółki, 

	 ani kapitał Spółki, ani �adnej ze Spółek Zale�nych nie jest przedmiotem opcji, nie zostało równie� uzgodnione 
warunkowo, ani bezwarunkowo, �e kapitał któregokolwiek z tych podmiotów stanie si� przedmiotem opcji, oraz 

	 nie istniej� papiery warto�ciowe zamienne lub wymienne na papiery warto�ciowe (w tym Akcje) Spółki ani 
wyemitowane przez Spółk� papiery warto�ciowe z warrantami. 

Zmiany kapitału zakładowego 

Poni�ej opisano zmiany kapitału zakładowego Spółki, w okresie obj�tym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami 
Finansowymi, przed dniem przekształcenia spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. w spółk� akcyjn�. 

W dniu 14 czerwca 2012 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet S.A. podj�ło uchwał� w sprawie obni�enia 
kapitału zakładowego Stelmet S.A. z kwoty 25.002.000 PLN o kwot� 13.529.496 do kwoty 11.472.504 PLN, w zwi�zku 
z umorzeniem 27.058.992 akcji na okaziciela serii A o numerach od A 22945009 do A 50004000, o warto�ci nominalnej 
0,50 PLN ka�da. Obni�enie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21 czerwca 2012 r. 

W dniu 6 grudnia 2012 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet S.A. podj�ło uchwał� w sprawie przekształcenia 
Stelmet S.A. w spółk� komandytowo-akcyjn� pod firm� Stelmet II spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� spółka 
komandytowo-akcyjna na warunkach okre�lonych w planie przekształcenia przyj�tym przez Zarz�d. Zgodnie ze 
wskazan� wy�ej uchwał� kapitał zakładowy Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. wyniósł 4.170.001 PLN i został podzielony na 
8.340.002 akcji imiennych o warto�ci nominalnej 0,50 PLN ka�da, w tym na: (i) 101 zwykłych akcji imiennych serii A 
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oraz (ii) 8.339.901 imiennych niemych uprzywilejowanych akcji serii B; akcje serii B zostały uprzywilejowane 
w zakresie dywidendy w ten sposób, �e dywidenda z tych akcji przewy�szała o połow� dywidend� przeznaczon� do 
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, nadto akcje serii B korzystały z pierwsze�stwa 
zaspokojenia. Wskazane wy�ej przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 stycznia 2013 r. 

W dniu 7 kwietnia 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podj�ło uchwał� w sprawie 
podwy�szenia kapitału zakładowego spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A., pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A. Zgodnie z powy�sz� uchwał� 
kapitał zakładowy spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A. został podwy�szony z kwoty 4.170.001 PLN o kwot� 50.000 PLN do 
kwoty 4.220.001 PLN poprzez emisj� 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o warto�ci nominalnej 0,50 
PLN ka�da i o ł�cznej warto�ci nominalnej 50.000 PLN oznaczonych numerami od C 000001 do C 100000. 
Podwy�szenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

Jednocze�nie, w dniu 7 kwietnia 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podj�ło uchwał� 
w sprawie obni�enia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Stelmet sp. z o.o. S.K.A. Zgodnie ze wskazan� powy�ej 
uchwał� kapitał zakładowy spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A został obni�ony z kwoty 4.220.001 PLN o kwot� 4.169.955 
PLN do kwoty 50.046 PLN poprzez umorzenie: (i) 10 akcji imiennych serii A, o warto�ci nominalnej 0,50 PLN ka�da, 
nale��cych do Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib� w Warszawie, (02-019), ul. Grójecka 5, 
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy w Warszawie VII Wydział Cywilny 
pod nr RFi 788 („Rainbow Fund”); (ii) 8.339.900 imiennych niemych uprzywilejowanych akcji serii B o warto�ci 
nominalnej 0,50 PLN ka�da, w tym 8.338.991 imiennych niemych akcji uprzywilejowanych serii B o warto�ci 0,50 PLN 
ka�da, nale��cych do Rainbow Fund oraz 909 imiennych akcji uprzywilejowanych serii B, o warto�ci nominalnej 0,50 
PLN ka�da, nale��cych do Stelmet sp. z o.o. Wskazane wy�ej obni�enie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane 
w KRS w dniu 8 maja 2014 r. 

W dniu 23 maja 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podj�ło uchwał� w sprawie 
przekształcenia Stelmet sp. z o.o. S.K.A. w spółk� jawn� pod firm� Stelmet spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 
spółka jawna. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podj�ło równie� uchwał� w sprawie 
okre�lenia wysoko�ci wkładów wspólników spółki przekształconej, zgodnie z któr� wkłady wniesione do Stelmet  
sp. z o.o. S.K.A. stały si� na dzie� przekształcenia wkładami wspólników spółki przekształconej (Stelmet sp. z o.o. sp.j.). 
Wskazane wy�ej przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 czerwca 2014 r. 

Grupa 

Na Dat� Prospektu Grup� tworzy Spółka oraz sze�� Spółek Zale�nych. Na Dat� Prospektu podmiotem dominuj�cym 
Grupy jest Spółka. 

Poni�szy schemat przedstawia struktur� Grupy. 
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Dodatkowo, Spółka posiada 33% akcji w kapitale zakładowym Zielonogórskiego Klubu �u�lowego S.S.A., jednak�e 
podmiot ten nie ma istotnego wpływu na ocen� wysoko�ci aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat 
Grupy. 

Spółki Zale�ne 

Poni�ej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółek Zale�nych, b�d�cych podmiotami bezpo�rednio oraz 
po�rednio zale�nymi od Spółki. Poza podmiotami wskazanymi poni�ej Spółka ani �adna Spółka Zale�na nie posiada 
udziałów lub akcji w innych podmiotach, które mog� mie� istotny wpływ na ocen� jej aktywów i pasywów, sytuacji 
finansowej oraz zysków i strat. 

MrGarden 

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym MrGarden, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................MRGARDEN sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ...................................................ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra 

Kapitał zakładowy:  ..............................................100.000 PLN 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................produkcja wyrobów tartacznych, produkcja pozostałych wyrobów 
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcja pozostałych 
wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
u�ywanych do wyplatania 

Stelmet IP 

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Stelmet IP, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................STELMET IP sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ...................................................ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra 

Kapitał zakładowy:  ..............................................50.000 PLN 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................spółka zawi�zana w celu centralnego zarz�dzania znakami towarowymi 

UK Investment 

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym UK Investment, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................UK Investment sp. z o.o. 

Siedziba i adres: ...................................................ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra 

Kapitał zakładowy:  ..............................................100.000 PLN 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................spółka celowa zawi�zana na potrzeby przeprowadzenia transakcji 
nabycia udziałów Grange Fencing przez Grup�  
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Grange Holding 

Spółka posiada po�rednio, poprzez UK Investment, 100% udziałów w kapitale zakładowym Grange Holding, co 
uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................SB Grange Holding Limited 

Siedziba i adres:....................................................Halesfield, 21, Telford, Shropshire, TF7 4PA 

Kapitał zakładowy:  ..............................................1.350.000 GBP 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................spółka celowa zawi�zana na potrzeby przeprowadzenia transakcji 
nabycia udziałów Grange Fencing przez Grup� 

Grange Fencing 

Spółka posiada po�rednio, poprzez UK Investment oraz Grange Holding, 100% udziałów w kapitale zakładowym Grange 
Fencing, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................Grange Fencing Limited 

Siedziba i adres:....................................................Halesfield 21, Telford, Shropshire, TF7 4PA 

Kapitał zakładowy:  ..............................................500.000 GBP 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................produkcja, sprzeda� i dystrybucja drewnianej architektury ogrodowej 
i metalowych wyrobów do ogrodze� 

NATUR SYSTEM 

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Natur System, co uprawnia do wykonywania 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników.  

Informacje podstawowe: 

Nazwa i forma prawna: ........................................NATUR SYSTEM SARL 

Siedziba i adres:....................................................Chemin Du Deguier 83640 Saint Zacharie 

Kapitał zakładowy:  ..............................................37.000 EUR 

Podstawowy przedmiot działalno�ci: ...................po�rednictwo handlowe, sprzeda� produktów przemysłowych 
i domowych, w szczególno�ci wszelkich artykułów, wyrobów, towarów 
i przedmiotów wykonanych z drewna i z kompozytów drzewnych 
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ZARZ�DZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarz�dzaj�cymi i nadzoruj�cymi w Spółce s� Zarz�d i Rada 
Nadzorcza. Opis Zarz�du oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut 
oraz Regulaminy Zarz�du i Rady Nadzorczej obowi�zuj�ce na Dat� Prospektu. Dodatkowo, Spółka zdecydowała si� na 
zaprezentowanie członka Kluczowej Kadry Kierowniczej jako osoby, która ma znaczenie dla stwierdzenia, �e Spółka 
posiada stosown� wiedz� i do�wiadczenie do zarz�dzania swoj� działalno�ci�. 

Zarz�d 

Organem zarz�dzaj�cym Spółki jest Zarz�d. 

Skład Zarz�du 

Zgodnie ze Statutem, Zarz�d mo�e liczy� od 1 (jednego) do 5 (pi�ciu) członków, w tym Prezesa Zarz�du. Liczb� 
członków Zarz�du okre�la Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu członków Zarz�du. 

Zarz�d powoływany jest na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 

Członek Zarz�du mo�e by� odwołany lub zawieszony w czynno�ciach uchwał� Rady Nadzorczej lub Walnego 
Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarz�du oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego 
wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� 
sprawowa� swoich czynno�ci. 

Kompetencje Zarz�du 

Zarz�d kieruje działalno�ci� Spółki, zarz�dza jej maj�tkiem oraz reprezentuje Spółk� na zewn�trz przed s�dami, 
organami władzy i wobec osób trzecich. Zarz�d podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrze�onych przez 
postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wył�cznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. 

Wszyscy członkowie Zarz�du s� obowi�zani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. 

Sposób funkcjonowania Zarz�du 

Zarz�d działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarz�du, który mo�e 
zosta� przyj�ty przez Zarz�d i zatwierdzony przez Rad� Nadzorcz�. Regulamin Zarz�du został zatwierdzony przez Rad� 
Nadzorcz� w dniu 9 wrze�nia 2016 r. 

Uchwały Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� oddanych głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Prezesa Zarz�du. 

Zgodnie ze Statutem, Prezes Zarz�du kieruje pracami Zarz�du, okre�la wewn�trzny podział zada� i kompetencji mi�dzy 
członków Zarz�du. Ponadto Prezes Zarz�du zwołuje posiedzenia Zarz�du i im przewodniczy. Prezes Zarz�du mo�e 
upowa�ni� innych członków Zarz�du do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarz�du. W przypadku 
nieobecno�ci Prezesa Zarz�du lub wakatu na stanowisku Prezesa Zarz�du posiedzenia Zarz�du zwołuje najstarszy 
wiekiem członek Zarz�du. 

Je�eli Zarz�d Spółki jest wieloosobowy, do składania o�wiadcze� w imieniu Spółki w zakresie do kwoty 500.000 PLN 
wymagane jest działanie 1 (jednego) członka Zarz�du, powy�ej kwoty 500.000 PLN wymagane jest współdziałanie  
2 (dwóch) członków Zarz�du albo 1 (jednego) członka Zarz�du ł�cznie z prokurentem. 

Uchwały Zarz�du mog� by� podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego 
porozumiewania si� na odległo��. Uchwała jest wa�na, je�eli wszyscy członkowie Zarz�du zostali powiadomieni o tre�ci 
projektu uchwały. 
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Członkowie Zarz�du 

Na Dat� Prospektu w skład Zarz�du wchodzi 3 członków. 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat członków Zarz�du: 

Imi� i nazwisko Wiek Stanowisko 
Data obj�cia funkcji 
w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 

Stanisław Bie�kowski .................... 63 Prezes Zarz�du 1 wrze�nia 2015 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Przemysław Bie�kowski ................ 36 Wiceprezes Zarz�du 1 wrze�nia 2015 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Andrzej Trybu� .............................. 46 Członek Zarz�du 1 wrze�nia 2015 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

�ródło: Spółka, o�wiadczenia członków Zarz�du. 

Mandaty członków Zarz�du wygasaj� nie pó�niej ni� w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj�cego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członków Zarz�du, tj. za rok 2016/2017. 

Adres słu�bowy wszystkich członków Zarz�du to: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra. 

�yciorysy zawodowe członków Zarz�du  

Stanisław Bie�kowski 

Twórca i wieloletni Prezes Zarz�du oraz jej poprzedników prawnych. W 1985 r. rozpocz�ł działalno�� gospodarcz� pod 
firm� Przedsi�biorstwo Stelmet Stanisław Bie�kowski, na bazie którego stworzył Spółk�. Kieruje cało�ci� 
przedsi�biorstwa. 

W okresie od czerwca 2003 r. do marca 2008 r. zwi�zany z firm� Topdrew sp. z o.o., gdzie pełnił funkcj� członka rady 
nadzorczej oraz prezesa zarz�du (od kwietnia 2005 r. do wrze�nia 2006 r.). Ponadto Stanisław Bie�kowski pełnił funkcj� 
członka rad nadzorczych w szeregu innych spółek z bran�y zajmuj�cej si� produktami drzewnymi, w tym Zakładzie 
Drzewnym Kowary sp. z o.o. (czerwiec 2004 r. do grudnia 2007 r.) oraz Tartak Sobieszów sp. z o.o. (stycze� 2005 r. do 
marca 2008 r.). 

Stanisław Bie�kowski jest absolwentem Wy�szej Szkoły In�ynierskiej w Zielonej Górze i posiada tytuł magistra 
in�yniera mechanika. 

Przemysław Bie�kowski 

Przemysław Bie�kowski jest zwi�zany ze Spółk� od roku 2006, w którym został pełnomocnikiem ds. jako�ci. Nast�pnie 
pełnił szereg funkcji w Spółce, w tym dyrektora inwestycyjnego oraz dyrektora ds. rozwoju. Od 2007 r. pełnił funkcj� 
Wiceprezesa Zarz�du Spółki (oraz jej poprzedników prawnych). Dodatkowo, w okresie od lipca 2000 r. do maja 2005 r. 
członek Rady Nadzorczej Stelmet sp. z o.o., a nast�pnie od czerwca 2006 r. do stycznia 2007 r. członek Rady 
Nadzorczej. Po uko�czeniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie był zatrudniony na stanowisku analityka w BRE 
Corporate Finance S.A. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowo��. 

W Spółce kieruje obszarem finansów, pionem technicznym oraz sprzeda�� i produkcj� pelletu. 

Andrzej Trybu� 

Andrzej Trybu� jest zwi�zany ze Spółk� od roku 2010, w którym rozpocz�ł współprac� ze Spółk� na stanowisku członka 
Zarz�du, dyrektora operacyjnego.  

Od 1995 r., na pocz�tku kariery zawodowej, zwi�zany ze spółk� Steinpol sp. z o.o., w której w okresie od listopada  
1998 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcj� Kierownika Przedsi�biorstwa, pó�niej członka zarz�du (sierpie� 2001 do czerwca 
2007 r.), a nast�pnie w okresie od czerwca 2007 r. do marca 2008 r. Dyrektora Zakładu. Przed rozpocz�ciem współpracy 
ze Spółk� pełnił funkcj� prezesa zarz�du w spółce Transport Spedycja Grabowski sp. z o.o. 

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Zootechnika, gdzie uzyskał stopie� magistra in�yniera. Ponadto, 
Andrzej Trybus uko�czył kurs zarz�dzania organizowany przez Gustaw Kaser Training Management oraz szkolenie dla 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu Pa�stwa. Licencjonowany wykładowca Stowarzyszenia REFA Wielkopolska. 

W Spółce kieruje obszarem produkcji, sprzeda�y i logistyki. 
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Funkcje pełnione przez członków Zarz�du w innych spółkach 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat innych spółek, w których w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat członkowie 
Zarz�du: (i) pełnili funkcje w organach zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w wypadku 
spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granic� w liczbie zapewniaj�cej wi�cej 
ni� 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami. 

Imi� i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 

Czy funkcja jest 
pełniona na Dat� 

Prospektu? 

Stanisław Bie�kowski .......................

Stelmet sp. z o.o. Prezes zarz�du oraz wspólnik Tak 

Regionalna Telewizja Lubuska sp. z o.o. Prokurent oraz wspólnik Tak 

 „Stelmet Bioenergia” sp. z o.o. 
Członek rady nadzorczej 

Wspólnik 
Nie 
Tak 

 MrGarden sp. z o.o.* Prezes zarz�du Tak 

 Stelmet IP sp. z o.o.* Prezes zarz�du Tak 

 Zielonogórski Klub 	u�lowy S.S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

 Lubi�cin-Helenówek sp. z o.o. Wspólnik Tak 

 SCI IMMAWENIR Wspólnik Tak 

 Bie�kowski & Bie�kowski sp.j. Wspólnik Nie 

 Natur System SARL* Wspólnik Nie 

 Parrot I sp. z o.o. Prezes zarz�du oraz wspólnik Nie 

 Stel-Invest sp. z o.o. Wspólnik Nie 

 Stel-Invest II Wspólnik Nie 

 UK Investment* Prezes Zarz�du Tak 

Przemysław Bie�kowski ................... Janus sp. z o.o. w likwidacji Wspólnik Tak 

 Ensore sp. z o.o. 
Wspólnik 

Prezes zarz�du 
Tak 
Tak 

 Ensore sp. z o.o. S.K.A. Akcjonariusz Tak 

 „Stelmet Bioenergia” sp. z o.o. Wspólnik Tak 

 Stelmet IP sp. z o.o.* Wiceprezes zarz�du Tak 

 Airfun sp. z o.o. Wspólnik Nie 

 Bie�kowski & Bie�kowski sp.j. Wspólnik Nie 

 Stel-Invest sp. z o.o. Wspólnik Nie 

 „Stelmet Bioenergia” sp. z o.o. sp.j. Wspólnik Nie 

 Stelmet sp. z o.o. Wiceprezes zarz�du Nie 

 Grono S.S.A Członek rady nadzorczej Nie 

 Stel-Invest sp. z o.o. Prezes zarz�du Tak 

 Willet 4 sp. z o.o. Prezes zarz�du Tak 

 Lumel Alucast sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Tak 

Andrzej Trybu� .................................. Grange Holding Ltd.* Członek rady dyrektorów Tak 

 Natur System SARL* Dyrektor Tak 

 Zielonogórski Klub 	u�lowy S.S.A. Członek rady nadzorczej Nie 

 Fundacja „Bezpieczne Miasto” Członek rady nadzorczej Nie 

�ródło: o�wiadczenia członków Zarz�du. 
 __________________________  
* Oznacza Spółki z Grupy. 
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Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno�ci. 

Skład 

Skład Rady Nadzorczej przed dniem dematerializacji Akcji 

Do dnia dematerializacji Akcji Rada Nadzorcza składa si� z co najmniej 3 (trzech) członków wybieranych na okres 
wspólnej kadencji, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej 
wynosi 3 (trzy) lata. Liczb� członków Rady Nadzorczej okre�la Walne Zgromadzenie. 

Skład Rady Nadzorczej od dnia dematerializacji Akcji 

Od dnia dematerializacji Akcji Rada Nadzorcza liczy od 5 (pi�ciu) do 9 (dziewi�ciu) członków wybieranych na okres 
wspólnej kadencji, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej 
wynosi 3 (trzy) lata. Liczb� członków Rady Nadzorczej okre�la Walne Zgromadzenie. 

Skład Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek 
handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pi��). 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniaj�cy kryterium niezale�no�ci 

Zgodnie z postanowieniami Statutu w skład Rady Nadzorczej powinny wchodzi� co najmniej dwie osoby spełniaj�ce 
kryteria niezale�no�ci zgodne z Zał�cznikiem II do zalece� Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�cych 
roli dyrektorów niewykonawczych lub b�d�cych członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady 
(nadzorczej) („Zalecenia KE”). Niezale�nie od postanowie� Zał�cznika II do Zalece� KE, osoba b�d�ca pracownikiem 
Spółki, podmiotu zale�nego lub podmiotu stowarzyszonego, jak równie� osoba zwi�zana z tymi podmiotami umow�  
o podobnym charakterze nie mo�e by� uznana za spełniaj�c� kryteria niezale�no�ci opisane w Zał�czniku II do Zalece� 
KE. Dodatkowo, za powi�zanie z akcjonariuszem wykluczaj�ce niezale�no�� członka Rady Nadzorczej s� uznawane 
rzeczywiste i istotne powi�zania z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej 
liczby głosów w Spółce. 

Członkami Rady Nadzorczej spełniaj�cymi powy�sze kryteria oraz kryteria niezale�no�ci w rozumieniu Zał�cznika II do 
Zalece� KE s�: Andrzej Markiewicz oraz Piotr Łagowski. 

Kompetencje 

Do kompetencji Rady Nadzorczej nale�y prowadzenie stałego nadzoru nad działalno�ci� Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalno�ci. 

Do dnia dematerializacji Akcji, do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek 
Handlowych, nale�y: (i) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 
w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarz�du dotycz�cych 
podziału zysku albo pokrycia straty, a tak�e składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny, (ii) zawieszanie, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarz�du oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do czasowego 
wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych przyczyn nie mog� 
sprawowa� swoich czynno�ci, (iii) ustalanie wynagrodzenia członków Zarz�du, (iv) wybieranie podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozda� finansowych, (v) wyra�anie zgody na nabycie, zbycie lub obci��enie nieruchomo�ci lub prawa 
u�ytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomo�ci lub w prawie wieczystego u�ytkowania przysługuj�cych Spółce. 

Od dnia dematerializacji Akcji, do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek 
Handlowych, nale�y: (i) ocena sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 
w zakresie ich zgodno�ci z ksi�gami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarz�du dotycz�cych 
podziału zysku albo pokrycia straty, a tak�e składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania 
z wyników tej oceny, (ii) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarz�d rocznych planów rzeczowo–finansowych, bud�etu 
oraz planów strategicznych Spółki, (iii) zawieszanie, z wa�nych powodów, w czynno�ciach poszczególnych lub 
wszystkich członków Zarz�du oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce, do 
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czasowego wykonywania czynno�ci członków Zarz�du, którzy zostali odwołani, zło�yli rezygnacj� albo z innych 
przyczyn nie mog� sprawowa� swoich czynno�ci, (iv) powoływanie komitetów, o których mowa w § 20 Statutu, (v) 
wyra�anie zgody na wypłat� zaliczki na poczet dywidendy, (vi) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia 
członków Zarz�du, (vii) wybieranie lub zmienianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych Spółki 
oraz do przeprowadzenia czynno�ci rewizji finansowej Spółki, (viii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj�cych by� 
przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, (ix) zawieranie przez Spółk� lub jej spółki zale�ne umowy poza zakresem 
zwykłej działalno�ci Spółki (w tym umowy po�yczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji lub 
udzielania por�czenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowi�zania osób trzecich, z wył�czeniem spółek 
zale�nych w zakresie ich zwykłej działalno�ci) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników maj�tku, zaci�gni�cia 
zobowi�zania, lub rozporz�dzenia prawem o warto�ci przekraczaj�cej kwot� 10.000.000,00 PLN (dziesi�� milionów 
złotych) lub jej równowarto�ci w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powi�zanych transakcji, (x) 
wyra�anie zgody na zawarcie przez Spółk� istotnej umowy z podmiotem powi�zanym w rozumieniu Rozporz�dzenia 
Ministra Finansów, z wył�czeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej 
działalno�ci operacyjnej przez Spółk� z podmiotem zale�nym, w którym Spółka posiada wi�kszo�ciowy udział 
kapitałowy, (xi) wyra�anie zgody na nabycie, zbycie lub obci��enie nieruchomo�ci lub prawa u�ytkowania wieczystego 
albo udziału w nieruchomo�ci lub w prawie wieczystego u�ytkowania przysługuj�cych Spółce. 

Jednocze�nie, od dna dematerializacji Akcji, zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynno�ci przewidzianych 
w zatwierdzonym przez Rad� Nadzorcz� rocznym planie rzeczowo�finansowym Spółki, chyba �e warunki takiej 
czynno�ci s� istotnie ró�ne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo-finansowym. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje z pełnienia funkcji Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodnicz�cego 
Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. 

Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Rad� Nadzorcz� wobec innych 
organów Spółki. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, 
uprawnienia Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej, o których mowa powy�ej, wykonuje Wiceprzewodnicz�cy Rady 
Nadzorczej, o ile taki został wybrany. Je�li Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku 
nieobecno�ci Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodnicz�cego Rady 
Nadzorczej, o których mowa powy�ej, wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej lub inny członek Rady 
Nadzorczej wskazany przez Rad� Nadzorcz�. 

Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, w przypadku nieobecno�ci Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym 
stanowisku, Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.  
W przypadku nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku prawo do zwołania 
i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo�e 
zosta� zwołana równie� przez 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej działaj�cych ł�cznie. 

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.  
W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej okre�la termin posiedzenia i miejsce 
obrad. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je�eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej 
członkowie zostali zaproszeni, w tym Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej,  
o ile został powołany. 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków bezpo�redniego 
porozumiewania na odległo��. Uchwały podj�te przez Rad� Nadzorcz� w tym trybie s� wa�ne, gdy wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre�ci projektu uchwały. 

Członkowie Rady Nadzorczej mog� równie� bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddaj�c swój głos 
na pi�mie za po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
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Komitety Rady Nadzorczej 

W dniu 9 wrze�nia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodz�: Andrzej 
Markiewicz (przewodnicz�cy), Piotr Łagowski oraz Dominika Bie�kowska. 

Zgodnie ze Statutem przewodnicz�cy komitetu audytu powinien spełnia� kryteria niezale�no�ci w rozumieniu Zał�cznika 
II do Zalece� KE. Na Dat� Prospektu Piotr Łagowski oraz Andrzej Markiewicz spełniaj� kryteria niezale�no�ci  
w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, a dodatkowo Andrzej Markiewicz posiada kwalifikacje  
z zakresu rachunkowo�ci, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. 

Zgodnie ze Statutem do zada� komitetu audytu nale�y w szczególno�ci: (i) nadzór nad komórk� organizacyjn� zajmuj�c� 
si� audytem wewn�trznym; (ii) monitorowanie procesu sprawozdawczo�ci finansowej, skuteczno�ci systemów kontroli 
wewn�trznej, funkcji audytu wewn�trznego oraz zarz�dzania ryzykiem, wykonywania czynno�ci rewizji finansowej, 
niezale�no�ci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, w tym w wypadku 
�wiadczenia na rzecz Spółki innych ni� rewizja finansowa usług; a tak�e (iii) rekomendowanie Radzie Nadzorczej 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych do przeprowadzenia czynno�ci rewizji finansowej Spółki. 

Rada Nadzorcza mo�e powoła� równie� inne komitety, w szczególno�ci komitet nominacji i wynagrodze�. Szczegółowe 
zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów okre�la Regulamin Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Dat� Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków. 

Poni�ej przedstawiono wybrane informacje na temat obecnych członków Rady Nadzorczej: 

Imi� i nazwisko Wiek Stanowisko 
Data obj�cia funkcji 
w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 

Paweł D�bek ................................ 30 Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 1 wrze�nia 2015 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Andrzej Markiewicz ..................... 40 Sekretarz Rady Nadzorczej 13 czerwca 2016 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Małgorzata Bie�kowska ............... 61 Członek Rady Nadzorczej 7 wrze�nia 2016 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Dominika Bie�kowska ................. 31 Członek Rady Nadzorczej 1 wrze�nia 2015 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

Piotr Łagowski ............................. 49 Członek Rady Nadzorczej 13 czerwca 2016 r. 1 wrze�nia 2018 r. 

�ródło: Spółka, o�wiadczenia członków Rady Nadzorczej. 

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasaj� nie pó�niej ni� w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj�cego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 
2016/2017. 

W zwi�zku z przekształceniem Spółki ze spółki jawnej w spółk� akcyjn� od dnia 1 wrze�nia 2015 r. w Spółce zacz�ła 
funkcjonowa� Rada Nadzorcza licz�ca 3 członków. W skład Rady Nadzorczej weszła, mi�dzy innymi, Małgorzata 
Bie�kowska. Jednak�e ze wzgl�du na fakt, �e Małgorzata Bie�kowska była w tym czasie zatrudniona w Spółce na 
umow� o prac� i podlegała bezpo�rednio członkowi Zarz�du, zgodnie z przepisem art. 387§2 Kodeksu Spółek 
Handlowych nie mogła pełni� tej funkcji. 

W zwi�zku z tym, �e Małgorzata Bie�kowska nie mogła pełni� funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza liczyła 
dwóch członków, w sytuacji gdy z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych minimalna liczba członków rady nadzorczej  
w spółce akcyjnej to 3 osoby. W konsekwencji od dnia 1 wrze�nia 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w niepełnym 
składzie. Tym samym, uchwały podejmowane przez Rad� Nadzorcz� od dnia 1 wrze�nia 2015 r. były wadliwe. Zgodnie  
z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie czynno�ci dla których jedynie statut spółki akcyjnej wymaga zgody 
rady nadzorczej, czynno�ci takie podejmowane bez zgody rady nadzorczej s� wa�ne. Natomiast w wypadku uchwał dla 
których ustawa, a nie tylko statut, wymaga zgody rady nadzorczej, czynno�ci dokonane bez uzyskania takiej zgody s� 
bezwzgl�dnie niewa�ne. W okresie od dnia 1 wrze�nia 2015 r. kiedy to Spółka została przekształcona ze spółki jawnej  
w spółk� akcyjn�, Spółka podejmowała wył�cznie uchwały z pierwszej kategorii. W konsekwencji uchwały te były wa�ne.  
W dniu 7 wrze�nia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Małgorzat� Bie�kowsk� w skład Rady Nadzorczej. 

Pomimo tego, �e uchwały podejmowane przez Rad� Nadzorcz� były wa�ne w celu uporz�dkowania spraw korporacyjnych 
Spółki w dniu 9 wrze�nia 2016 r. Rada Nadzorcza przyj�ła uchwał� potwierdzaj�c� wszystkie uchwały podejmowane od  
1 wrze�nia 2015 r. Uchwały te dotyczyły: zgody na nabycie nieruchomo�ci, okre�lenia zasad wynagradzania członków 
Zarz�du, zgody na zbycie nieruchomo�ci, wyboru przewodnicz�cego i sekretarza Rady Nadzorczej, wyboru podmiotu 
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uprawnionego do badania sprawozda� finansowych oraz czynno�ci zwi�zanych z ocen� sprawozda� finansowych Spółki 
oraz sprawozda� Zarz�du. 

�yciorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 

Małgorzata Bie�kowska 

Małgorzata Bie�kowska uko�czyła Wy�sz� Szkoł� Pedagogiczn� w Zielonej Górze na kierunku pedagogika szkolna, 
gdzie po zako�czeniu studiów zajmowała równie� stanowisko asystenta. 

Zwi�zana ze Spółk� oraz jej poprzednikami prawnymi od 1985 r. W latach 1985–2006 pełniła funkcj� doradcy ds. 
marketingowych, nast�pnie do dnia 5 sierpnia 2016 r. pełniła funkcj� doradcy Zarz�du ds. organizacyjnych, a w chwili 
obecnej pełni funkcj� głównego specjalisty ds. organizacji. Wieloletni członek rad nadzorczych poprzedników prawnych 
Spółki. W okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2009 r. prokurent Spółki. 

Adres słu�bowy Małgorzaty Bie�kowskiej to: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra. 

Dominika Bie�kowska 

Absolwentka Uniwersytetu Wisconsin-Madison na kierunku biologii molekularnej, uzyskała stopie� naukowy doktora 
w tej samej dziedzinie na Uniwersytecie w Wiedniu. Ponadto w 2013 r. zajmowała stanowisko asystenta na 
Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a w roku 2014 uzyskała 
stopie� MBA (Master of Business Administration) w Europejskiej Szkole Zarz�dzania i Technologii w Berlinie 
(European School of Management and Technology). 

Dominika Bie�kowska pełni funkcj� członka Rady Nadzorczej od 1 wrze�nia 2015 r. (w tym od 1 wrze�nia 2015 r. do  
14 czerwca 2016 r. sprawowała funkcj� Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej, od 15 czerwca 2016 r. sprawuje funkcj� 
Członka Rady Nadzorczej). W okresie od listopada 2013 r. do marca 2015 r. zajmowała w Spółce stanowisko doradcy 
Zarz�du ds. nowych technologii, a nast�pnie od marca 2015 r. do ko�ca stycznia 2016 r. – managera ds. rozwoju. Oprócz 
funkcji pełnionych w Spółce Dominika Bie�kowska od lutego 2016 r. współpracuje z firm� ÜberEnergy z siedzib� 
w Berlinie, w której odpowiada za rozwój biznesu oraz marketing. 

Adres słu�bowy Dominiki Bie�kowskiej to: Humboldt-Universitat zu Berlin, Grunderhaus, Projekt ÜberEnergy, 
Luisenstrasse 53, 10117 Berlin, Republika Federalna Niemiec. 

Paweł D�bek 

Paweł D�bek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował prawo na Uniwersytecie 
w Lublanie oraz uko�czył studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku menad�er sportu. Po 
odbyciu aplikacji adwokackiej przy Okr�gowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze w latach 2010-2013, w roku 2014 
zdał egzamin adwokacki i został wpisany na list� adwokatów przy Okr�gowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze. 

Rozpocz�ł karier� zawodow� w 2008 r. poprzez współprac� z zielonogórskimi kancelariami adwokackimi, gdzie do 
uko�czenia aplikacji adwokackiej w roku 2013 �wiadczył pomoc prawn� na rzecz klientów tych kancelarii. Od 2014 r. 
prowadzi jednoosobow� działalno�� gospodarcz� w formie własnej kancelarii adwokackiej. W latach 2011-2013 oraz 
2013-2015 współpracował równie� w charakterze prawnika z Akademickim Klubem Integracji Społecznej oraz Centrum 
Integracji Społecznej w Zielonej Górze. 

Adres słu�bowy Pawła D�bka to ul. �eromskiego 19/1, 65-066 Zielona Góra. 

Piotr Łagowski 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarz�dzanie, gdzie uzyskał tytuł magistra. 

Piotr Łagowski rozpocz�ł karier� zawodow� w 1992 r., podejmuj�c współprac� z ING BH Consultants na stanowisku 
młodszego konsultanta, gdzie pracował do roku 1993. Nast�pnie, zwi�zany z Hanseatic Investment Services, jako 
konsultant. W latach 1995-1999 Piotr Łagowski pełnił funkcj� dyrektora inwestycyjnego w funduszu Creditanstalt-SCG 
Fund Management S.A. Po zako�czeniu współpracy z Creditanstalt-SCG Fund Management S.A. zwi�zał si� z grup� 
kapitałow� Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie (obecnie spółka Pfleiderer Grajewo S.A.), gdzie pełnił w latach 
1999-2001 funkcj� członka zarz�du spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie oraz dyrektora logistyki Zakładów 
Płyt Wiórowych Prospan S.A. (obecnie Pfleiderer Prospan S.A.). W kolejnych latach pełnił funkcj� dyrektora w spółce 
Pekao Access sp. z o.o. (2001-2005) oraz członka zarz�du i dyrektora ds. rozwoju spółek Boryszew S.A. oraz 



STELMET S.A. 

 

209 
 

Impexmetal S.A. (2005-2006). Od roku 2007 prowadzi własn� działalno�� gospodarcz� w zakresie doradztwa 
biznesowego. 

Adres słu�bowy Piotra Łagowskiego to ul. Cegłowska 12/1, 01-803 Warszawa. 

Andrzej Markiewicz 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku marketingu i zarz�dzania (specjalizacja funkcjonowanie 
i rozwój przedsi�biorstw), gdzie uzyskał tytuł magistra. 

Andrzej Markiewicz rozpocz�ł karier� zawodow� w 1998 r., podejmuj�c współprac� z Krakowskim Domem Maklerskim 
S.A. (obecnie: IDM S.A.) na stanowisku analityka. Nast�pnie, do maja 2000 r. zwi�zany z AmerLex S.A. w charakterze 
analityka finansowego. Po zako�czeniu współpracy z AmerLex S.A. pracował kolejno w LG Petro Bank S.A. 
(wewn�trzny fundusz Internet Venture Fund), iSpark sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz One Agenda Ltd. (Warsaw). Od 
wrze�nia 2004 r. zwi�zany przez pi�� lat z Betacom S.A., gdzie pełnił funkcj� członka rady nadzorczej. Wi�kszo�� 
dotychczasowej kariery zawodowej współpracował z mCorporate Finance (d. BRE Corporate Finance) na stanowisku 
wicedyrektora, a nast�pnie dyrektora (luty 2006 do lutego 2016). Od kwietnia 2016 r. prowadzi własn� działalno�� 
gospodarcz� jako niezale�ny bankier inwestycyjny. 

Adres słu�bowy Andrzeja Markiewicza to ul. W�wozowa 2/3, 02-796 Warszawa. 

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat innych spółek, w których w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat członkowie Rady 
Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w wypadku 
spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granic� w liczbie zapewniaj�cej wi�cej 
ni� 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami. 

Imi� i nazwisko Spółka Pełniona funkcja 
Czy funkcja jest pełniona  

na Dat� Prospektu? 

Małgorzata Bie�kowska ............... Willet 4 sp. z o.o. Wspólnik Tak 

 Stelmet Bioenergia sp. z o.o. Członek rady nadzorczej Nie 

Dominika Bie�kowska ................. Grange Holding* Członek rady dyrektorów Tak 

Paweł D�bek ................................

Silverto sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Free Energy ZG sp. z o.o. Wspólnik Nie 

Piotr Łagowski ............................. Colian Holding S.A. Członek rady nadzorczej Tak 

Andrzej Markiewicz ..................... - - - 

�ródło: Spółka, o�wiadczenia członków Rady Nadzorczej. 
 ___________________________  
* Oznacza Spółki z Grupy. 

Kluczowa Kadra Kierownicza 

Spółka traktuje Piotra Leszkowicza, pełni�cego w Spółce funkcj� dyrektora finansowego, jako osob�, która ma znaczenie 
dla stwierdzenia, �e Spółka posiada stosown� wiedz� i do�wiadczenie do zarz�dzania swoj� działalno�ci�. 

�yciorys 

Piotr Leszkowicz jest zwi�zany ze Spółk� od roku 2008, w którym rozpocz�ł prac� na stanowisku dyrektora 
finansowego. Dodatkowo pełni funkcj� członka zarz�du Grange Fencing Ltd. od chwili jej przej�cia w roku 2014 przez 
Grup�. W Spółce kieruje operacyjnie prac� pionu ksi�gowo�ci i pionu finansów, w skład którego wchodzi równie� dział 
controllingu. 

Swoj� karier� zawodow� rozpocz�ł w 1993 r. w spółce Schöller Artykuły Spo�ywcze sp. z o.o., b�d�cej polsk� spółk� 
niemieckiego koncernu Schöller Eiskrem, pocz�tkowo w dziale przetwarzania danych, organizacji produkcji, a nast�pnie 
w dziale controllingu, gdzie od roku 1998 sprawował funkcj� kierownika tego działu. 

Od maja 2002 r. zwi�zany z Steinpol OK Meble sp. z o.o., gdzie pełnił funkcj� dyrektora finansowego i członka zarz�du 
do roku 2007. W trakcie współpracy z grup� Steinhoff pełnił równolegle funkcje dyrektora finansowego i członka 
zarz�du tak�e w innych spółkach grupy Steinhoff: Depol sp. z o.o. oraz PPH Mag sp. z o.o. 
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Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki, gdzie uzyskał tytuł magistra in�yniera elektronika. Ponadto 
Piotr Leszkowicz uko�czył Certificate Stage kwalifikacji ACCA oraz kurs zarz�dzania organizowany przez Gustaw 
Kaser Training Management. 

Adres słu�bowy Piotra Leszkowicza to: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra. 

Funkcje pełnione przez członka Kluczowej Kadry Kierowniczej w innych spółkach 

W okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat i na Dat� Prospektu członek Kluczowej Kadry Kierowniczej pełnił funkcj� członka 
zarz�du w Grange Fencing. Oprócz pełnienia ww. funkcji w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat członek Kluczowej Kadry 
Kierowniczej: (i) nie pełnił funkcji w organach zarz�dzaj�cych lub nadzorczych innych spółek, (ii) nie posiadał akcji  
(w wypadku spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granic� w liczbie 
zapewniaj�cej wi�cej ni� 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) nie był wspólnikiem w �adnej spółce. 

Pozostałe informacje na temat członków Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej 

Zgodnie z o�wiadczeniami zło�onymi przez członków Zarz�du i Rady Nadzorczej, poza wyj�tkami opisanymi poni�ej 
oraz w Prospekcie (zob. rozdz. „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Zarz�d – Funkcje pełnione przez członków Zarz�du 
w innych spółkach” oraz „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Funkcje pełnione przez członków Rady 
Nadzorczej w innych spółkach” oraz „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Pozostałe informacje na temat członków 
Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Sprawowanie funkcji administracyjnych, 
zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych w spółkach w stanie likwidacji”), w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) lat �aden z członków 
Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej: 

	 nie był udziałowcem/akcjonariuszem �adnej spółki kapitałowej ani wspólnikiem w spółce osobowej, 

	 nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadaj�cym akcje reprezentuj�ce wi�cej ni� 1% głosów na walnym 
zgromadzeniu takiej spółki, 

	 nie prowadził działalno�ci poza Spółk�, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki, 

	 nie został skazany za przest�pstwo oszustwa, 

	 nie był podmiotem �adnych post�powa� lub sankcji nało�onych przez organy administracji lub inne organy 
nadzorcze (w tym organizacje zawodowe), ani 

	 nie był członkiem organu administracyjnego, zarz�dzaj�cego lub nadzorczego ani członkiem wy�szego 
kierownictwa w podmiotach, wzgl�dem których ustanowiono zarz�d komisaryczny, prowadzono post�powanie 
upadło�ciowe, likwidacyjne lub inne post�powanie podobnego rodzaju, 

	 ponadto, wobec wy�ej wskazanych osób �aden s�d nie wydał zakazu pełnienia funkcji w organach 
administracyjnych, zarz�dzaj�cych lub nadzorczych spółek b�d� zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych 
lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki. 

Powi�zania rodzinne 

Stanisław Bie�kowski, pełni�cy funkcj� Prezesa Zarz�du, oraz Małgorzata Bie�kowska, pełni�ca funkcj� członka Rady 
Nadzorczej, s� mał�e�stwem oraz rodzicami Przemysława i Dominiki Bie�kowskich, którzy pełni� w Spółce, 
odpowiednio, funkcj� Wiceprezesa Zarz�du oraz członka Rady Nadzorczej. 

Pomi�dzy pozostałymi członkami Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczow� Kadr� Kierownicz� nie wyst�puj� �adne 
powi�zania rodzinne. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych w innych podmiotach  

Poza wyj�tkami opisanymi powy�ej, �aden członek Zarz�du, Rady Nadzorczej ani Kluczowej Kadry Kierowniczej nie 
sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarz�dzaj�cych w jakiejkolwiek innej spółce ani nie pełni poza 
Spółk� �adnych wa�nych funkcji, które mogłyby by� istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

Zgodnie z informacjami wskazanymi w punkcie „Powi�zania rodzinne” Stanisław Bie�kowski, pełni�cy funkcj� Prezesa 
Zarz�du, oraz Małgorzata Bie�kowska, pełni�ca funkcj� członka Rady Nadzorczej s� mał�e�stwem oraz rodzicami 
Przemysława i Dominiki Bie�kowskich, którzy pełni� w Spółce, odpowiednio, funkcj� Wiceprezesa Zarz�du oraz 
członka Rady Nadzorczej. W zwi�zku z istnieniem wy�ej wskazanych powi�za� rodzinnych istnieje ryzyko wyst�pienia 
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potencjalnych konfliktów interesów, w szczególno�ci w zakresie zwi�zanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru 
Rady Nadzorczej nad Zarz�dem. 

Poza wyj�tkami opisanymi powy�ej, pomi�dzy członkami Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry 
Kierowniczej nie wyst�puj� faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomi�dzy ich interesem osobistym 
a obowi�zkami lub zobowi�zaniami wobec Spółki. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarz�du, członkami Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej 

W okresie obj�tym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi, jak równie� do Daty Prospektu, poza 
transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, Spółka nie dokonywała innych transakcji z członkami Zarz�du, 
członkami Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej ani nie dokonała wypłaty �wiadcze� poza 
�wiadczeniami z tytułu wynagrodze� za pełnienie funkcji w organach Spółki i Spółek Grupy lub �wiadczeniem pracy na 
rzecz Spółki lub Spółek z Grupy, opisanymi w niniejszym rozdziale. Transakcje dokonywane z członkami Zarz�du oraz 
Rady Nadzorczej zostały opisane w rozdziale „Transakcje z podmiotami powi�zanymi”. 

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których 
powołano członków Zarz�du lub członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z o�wiadczeniem członków Zarz�du i Rady Nadzorczej nie istniej� �adne umowy lub porozumienia ze znacznymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członków Zarz�du lub członków 
Rady Nadzorczej, lub te� członkowie Zarz�du i Rady Nadzorczej nie maj� wiedzy w zakresie takich porozumie�. 

Udział członków Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej w Ofercie 

Na Dat� Prospektu członkowie Rady Nadzorczej Małgorzata Bie�kowska, Dominika Bie�kowska oraz Paweł D�bek, 
Andrzej Trybu�, członek Zarz�du, oraz Piotr Leszkowicz, członek Kluczowej Kadry Kierowniczej, nie podj�li jeszcze 
decyzji o udziale w Ofercie. Natomiast pozostali członkowie Zarz�du oraz Rady Nadzorczej nie zamierzaj� uczestniczy� 
w Ofercie i nabywa� Akcji Oferowanych.  

Z uwagi na pełnienie przez powy�sze osoby, z wył�czeniem członka Kluczowej Kadry Kierowniczej, funkcji w organach 
Spółki, w razie podj�cia decyzji o udziale w Ofercie, informacje na temat dokonanych przez nie transakcji dotycz�cych 
Akcji b�d� przekazywane do publicznej wiadomo�ci na zasadach okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach prawa,  
w tym w art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Akcje lub prawa do Akcji b�d�ce w posiadaniu członków Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej 

Poza informacjami dotycz�cymi podmiotów, którym po�rednio lub bezpo�rednio, przysługuj� akcje Spółki, o których 
mowa w rozdziale „Akcjonariusz Sprzedaj�cy – Akcjonariusze Spółki” na Dat� Prospektu �aden członek Zarz�du, Rady 
Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie posiada Akcji b�d� praw do nabycia Akcji. 

W zwi�zku z faktem, �e na Dat� Prospektu, z zastrze�eniem wyj�tków wskazanych powy�ej, �aden członek Zarz�du, 
Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie posiada Akcji b�d� praw do nabycia Akcji, na Dat� Prospektu 
nie istniej� �adne uzgodnienia pomi�dzy członkami Zarz�du lub członkami Rady Nadzorczej dotycz�ce ogranicze�  
w zakresie zbycia posiadanych przez nich akcji Spółki. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych w spółkach w stanie likwidacji 

Zgodnie z o�wiadczeniami zło�onymi przez członków Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej, 
w okresie ostatnich 5 (pi�ciu) latach wył�cznie Stanisław oraz Małgorzata Bie�kowscy, pełni�cy, odpowiednio, funkcj� 
Prezesa Zarz�du oraz członka Rady Nadzorczej sprawowali funkcje zarz�dzaj�ce lub nadzoruj�ce w spółkach w stanie 
likwidacji lub upadło�ci. Stanisław oraz Małgorzata Bie�kowscy pełnili funkcje członków rady nadzorczej spółki Holz 
im Garten S.A. w likwidacji z siedzib� w Zielonej Górze do dnia 27 marca 2009 r. – spółka została wykre�lona z KRS  
w dniu 25 kwietnia 2014 r. oraz funkcje członków rady nadzorczej spółki „Drewno i Ogród” sp. z o.o. w likwidacji  
z siedzib� w Jeleniowie do dnia 20 maja 2004 r. – spółka została wykre�lona z KRS w dniu 31 sierpnia 2011 r. 

Poza wyj�tkami opisanymi powy�ej, członkowie Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie 
sprawowali ani nie sprawuj� funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarz�dzaj�cych w spółce, która została 
postawiona w stan likwidacji. 
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Wynagrodzenie i warunki umów o prac� członków Zarz�du oraz członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej 
Kadry Kierowniczej 

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarz�du oraz zasady zatrudnienia członków Zarz�du 

Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat umów zawartych pomi�dzy członkami Zarz�du a Spółk�. 

Imi� i nazwisko Data zawarcia umowy o prac� 
Okres, na który zawarto 

umow� 
 

Funkcja 

Stanisław Bie�kowski .................................. 1 marca 2001 r. Czas nieokre�lony Dyrektor Naczelny 

Przemysław Bie�kowski .............................. 9 pa�dziernika 2006 r. Czas nieokre�lony Dyrektor Zarz�dzaj�cy 

Andrzej Trybu� ............................................. 2 stycznia 2015 r.1 Czas nieokre�lony Dyrektor Operacyjny 

�ródło: Spółka. 

 __________________________  
1Andrzej Trybu� współpracuje ze Spółk� od 1 listopada 2010 r. Przed zawarciem ze Spółk� umowy o prac� Andrzej Trybu� �wiadczył usługi na rzecz 
Spółki na podstawie kontraktu mened�erskiego. 

Umowy o prac� zawarte z członkami Zarz�du Stanisławem Bie�kowskim oraz Przemysławem Bie�kowskim zawieraj� 
podstawowe postanowienia wymagane przepisami prawa pracy obejmuj�ce, mi�dzy innymi, opis zajmowanego 
stanowiska oraz wysoko�� wynagrodzenia. Ponadto, umowa o prac� zawarta z Andrzejem Trybusiem, poza 
podstawowymi postanowieniami wymaganymi przepisami prawa pracy, wskazuje m.in. dodatkowe elementy 
wynagrodzenia (takie jak prawo korzystania ze słu�bowego samochodu, komputera oraz telefonu komórkowego) oraz 
zakres zakazu konkurencji. 

Umowy o prac� z członkami Zarz�du zawarte zostały na czas nieokre�lony. Umowy o prac� zawarte ze Stanisławem 
Bie�kowskim oraz Przemysławem Bie�kowskim mog� zosta� rozwi�zane z zachowaniem ustawowego trzymiesi�cznego 
okresu wypowiedzenia, natomiast okres wypowiedzenia umowy o prac� z Andrzejem Trybusiem wynosi sze�� miesi�cy. 

Miesi�czne podstawowe wynagrodzenie ka�dego z członków Zarz�du okre�lone w umowach o prac� wynosi 25,0 tys. zł 
brutto. Ponadto, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, członkowie Zarz�du otrzymuj� dodatkowe miesi�czne 
wynagrodzenie z tytuły pełnienia funkcji członka Zarz�du w nast�puj�cej wysoko�ci: (a) Stanisław Bie�kowski – 75,0 
tys. PLN brutto; (b) Przemysław Bie�kowski – 60,0 tys. PLN brutto; oraz (c) Andrzej Trybu� – 30,0 tys. PLN brutto. 

Umowa o prac� zawarta z Andrzejem Trybusiem okre�la zakres zakazu konkurencji wobec Spółki. Andrzej Trybu� 
zobowi�zany jest do powstrzymywania si� od wszelkiej działalno�ci sprzecznej z interesami Spółki i nie mo�e prowadzi� 
działalno�ci konkurencyjnej wobec Spółki w jakiejkolwiek formie i na jakiejkolwiek podstawie prawnej w okresie 
trwania stosunku pracy oraz jednego roku od rozwi�zania umowy o prac�. Andrzej Trybu� w szczególno�ci musi 
powstrzymywa� si� od, mi�dzy innymi: (a) �wiadczenia pracy na rzecz podmiotu prowadz�cego działalno�� 
konkurencyjn� wobec Spółki; (b) obejmowania funkcji w organach zarz�dzaj�cych podmiotów prowadz�cych 
działalno�� konkurencyjn� wobec Spółki; czy (c) uczestniczenia w przedsi�wzi�ciach lub podmiotach prowadz�cych 
działalno�� konkurencyjn� wobec Spółki, w szczególno�ci przez wnoszenie wkładów oraz nabywanie udziałów lub akcji. 
Zgodnie z umow� o prac� pomi�dzy Spółk� a Andrzejem Trybusiem przez działalno�� konkurencyjn� nale�y rozumie� 
zorganizowan� w dowolnej formie prawnej działalno�� ka�dego podmiotu, której zakres obejmuje działalno�� 
pokrywaj�c� si� w cało�ci lub w istotnej cz��ci z rzeczywi�cie wykonywanym przez Spółk� przedmiotem działalno�ci. 
Powy�sze ograniczenia nie znajduj� zastosowania w stosunku do Spółek z Grupy oraz spółki Stelmet sp. z o.o. W okresie 
obj�tym zakazem konkurencji, po ustaniu stosunku pracy Andrzejowi Trybusiowi przysługuje odszkodowanie (ryczałt) 
w wysoko�ci 25% rocznego wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie jest płatne 
z dołu w ostatnim dniu miesi�ca po rozwi�zaniu umowy o prac�. Pozostali członkowie Zarz�du nie zawarli ze Spółk� 
umów o zakazie konkurencji. 
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W tabeli poni�ej przedstawiono wysoko�� wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Zarz�du od 
Spółki oraz Spółek Zale�nych za rok zako�czony 30 wrze�nia 2015 r.  

Imi� i nazwisko 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki1 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółek Zale�nych 

Wynagrodzenie 
podstawowe 

Wynagrodzenie 
dodatkowe 

Wynagrodzenie 
podstawowe 

Wynagrodzenie 
dodatkowe 

(w tys. PLN) 

Stanisław Bie�kowski ............. 25,0 75,4 0 0 

Przemysław Bie�kowski ......... 25,0 60,4 0 0 

Andrzej Trybu� ....................... 25,0 30,3 0 0 

�ródło: Spółka. 

 ___________________________  
1Od dnia 1 czerwca 2014 r. do 1 wrze�nia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółk� akcyjn�) sprawy Spółki 
(funkcjonuj�cej w tym czasie w formie spółki jawnej) prowadził upowa�niony wspólnik – Stelmet sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze (KRS 395445)  
– działaj�cy poprzez swoich przedstawicieli. Wspólnik otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki. 

Ł�czna warto�� wynagrodzenia otrzymanego od Spółki oraz Spółek Zale�nych przez wy�ej wymienionych członków 
Zarz�du za rok zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. wyniosła 241,1 tys. PLN. �wiadczenia te obejmowały wynagrodzenia  
z tytułu: (a) wynagrodzenia za prac�; (b) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarz�du; oraz (c) przychód  
z tytułu korzystania z rzeczy – samochód słu�bowy do celów prywatnych jako element wynagrodzenia dodatkowego. 

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

W tabeli poni�ej przedstawiono wysoko�� wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Rady 
Nadzorczej od Spółki za rok zako�czony 30 wrze�nia 2015 r.  

Imi� i nazwisko 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki  

z tytułu umowy  
o prac� 1 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki  

z tytułu pełnienia funkcji 
członków Rady Nadzorczej 

(w tys. PLN) (w tys. PLN) 

Małgorzata Bie�kowska .......................................................................................................... 15,4 3,0 

Dominika Bie�kowska ............................................................................................................ 10,4 3,0 

Paweł D�bek ........................................................................................................................... 0 3,0 

Piotr Łagowski ........................................................................................................................ 02 0 

Andrzej Markiewicz ................................................................................................................ 02 0 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  
1 Od dnia 2 stycznia 2013 r. do 1 wrze�nia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółk� akcyjn�) w Spółce nie 
funkcjonowała Rada Nadzorcza. 
2 Piotr Łagowski oraz Andrzej Markiewicz zostali powołani w skład Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2016 r. 

Ł�czna warto�� wynagrodzenia otrzymanego od Spółki przez wy�ej wymienionych członków Rady Nadzorczej za rok 
zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. wyniosła 34,8 tys. PLN. Wynagrodzenie wypłacane Małgorzacie oraz Dominice 
Bie�kowskim obejmuje zarówno wynagrodzenie nale�ne z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, jak 
równie� z tytułu wynagrodzenia za prac�.  

Zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu wysoko�� wynagrodzenia wszystkich członków Rady 
Nadzorczej została okre�lona przez uchwały Walnego Zgromadzenia. Dnia 13 czerwca 2016 r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie ustanowiło wynagrodzenie dla ka�dego członka Rady Nadzorczej pełni�cego funkcj� w dniu 
podejmowania uchwały w wysoko�ci 5 tys. PLN brutto miesi�cznie bez wzgl�du na funkcj� pełnion� w Radzie 
Nadzorczej. 

Na Dat� Prospektu w Spółce oraz Spółkach Zale�nych nie wyst�puj� �wiadczenia warunkowe lub odroczone 
przysługuj�ce członkom Rady Nadzorczej. 
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Na Dat� Prospektu nie istniej� umowy zawarte pomi�dzy członkami Rady Nadzorczej i Spółk� lub Spółkami Zale�nymi 
okre�laj�ce �wiadczenia wypłacane w chwili rozwi�zania stosunku pracy. 

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członka Kluczowej Kadry Kierowniczej 

W tabeli poni�ej przedstawiono wysoko�� wynagrodzenia otrzymanego przez Piotra Leszkowicza, jako członka 
Kluczowej Kadry Kierowniczej, od Spółki oraz Spółek Zale�nych za rok zako�czony 30 wrze�nia 2015 r. (okres od  
1 lipca 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r.). 

Imi� i nazwisko 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółki 

Wynagrodzenie otrzymane 
od Spółek Zale�nych 

Wynagrodzenie 
podstawowe 

Wynagrodzenie 
dodatkowe 

Wynagrodzenie 
podstawowe 

Wynagrodzenie 
dodatkowe 

(w tys. PLN) 

Piotr Leszkowicz .................... 525,0 70,3 252,51 0 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
1W tym kwota 237,5 tys. zł stanowi równowarto�� kwoty 41,5 tys. GBP, jako wynagrodzenia otrzymanego od Grange Fencing przeliczonej na złote 
według kursu �redniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj�cego dzie� uzyskania. 

Piotr Leszkowicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o prac�. �wiadczenia otrzymywane przez Piotra 
Leszkowicza od Spółki oraz Spółek Zale�nych obejmowały wynagrodzenie z tytułu: (a) wynagrodzenia za prac�; oraz 
(b) przychód z tytułu korzystania z rzeczy – samochód słu�bowy do celów prywatnych jako element wynagrodzenia 
dodatkowego. 

Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW spółki notowane na rynku podstawowym GPW powinny przestrzega� zasad ładu 
korporacyjnego okre�lonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW to zbiór rekomendacji i zasad post�powania odnosz�cych si� w szczególno�ci do organów spółek giełdowych 
i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarz�du i rady GPW okre�laj� sposób przekazywania przez spółki 
giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Je�eli okre�lona 
zasada nie jest stosowana przez spółk� giełdow� w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa 
ma obowi�zek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bie��cego. Ponadto spółka giełdowa jest 
zobowi�zana doł�czy� do raportu rocznego raport zawieraj�cy informacje o zakresie stosowania przez ni� Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym. 

Spółka d��y do zapewnienia jak najwi�kszej transparentno�ci swoich działa�, nale�ytej jako�ci komunikacji 
z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, tak�e w kwestiach nieregulowanych przez prawo. W zwi�zku z tym 
Spółka podj�ła lub podejmie niezb�dne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Na Dat� Prospektu Spółka, nie b�d�c spółk� notowan� na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego dotycz�cego 
spółek publicznych notowanych na GPW. Od chwili dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Zarz�d 
zamierza stosowa� wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 
GPW z zastrze�eniem nast�puj�cych: 

	 Szczegółowa zasada I.Z.1 – w zakresie, w jakim odnosi si� do zapewnienia przez Spółk� funkcjonowania jej 
strony internetowej równie� w j�zyku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w szczegółowej 
zasadzie I.Z.1 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. 

Spółka, po dniu pierwszego notowania Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwagi na 
zwi�zane z tym koszty, zamierza prowadzi� swoj� stron� internetow� w j�zyku angielskim nie w pełnym 
zakresie wskazanym w szczegółowej zasadzie I.Z.1 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Spółka 
zamierza publikowa� w j�zyku angielskim tylko podstawowe dokumenty korporacyjne Spółki. 

	 Szczegółowa zasada II.Z.7. – w zakresie, w jakim dotyczy istnienia komitetów działaj�cych w Radzie Nadzorczej, 
w odniesieniu do których zada� i funkcjonowania powinien by� stosowany Zał�cznik i do Zalecenia KE. 

Na Dat� Prospektu w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuj� ani Komisja ds. nominacji, ani Komisja ds. 
Wynagrodze�, ani te� komitet audytu. 
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Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) 
jej członków, w tym przynajmniej jeden członek komitetu audytu spełniaj�cy warunki niezale�no�ci 
w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach i maj�cy kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo�ci 
lub rewizji finansowej. Jednocze�nie Statut wskazuje, �e Rada Nadzorcza, która liczy nie wi�cej ni� 5 (pi�ciu) 
członków, mo�e wykonywa� zadania komitetu audytu. Ponadto zgodnie z powołanym Statutem Rada Nadzorcza 
mo�e powoływa� równie� inne komitety ni� komitet audytu, w szczególno�ci komitet nominacji i wynagrodze�. 
Powy�sze postanowienia Statutu wejd� w �ycie z dniem dematerializacji akcji Spółki. 

	 Rekomendacja IV.R.2. – w zakresie, w jakim odnosi si� do udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej, w szczególno�ci poprzez dwustronn� komunikacj� w czasie 
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mog� wypowiada� si� w toku obrad walnego zgromadzenia, 
przebywaj�c w miejscu innym ni� miejsce obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie ze Statutem udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej 
b�dzie przez Spółk� zapewniony, w przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera� 
b�dzie informacje o mo�liwo�ci uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. 

	 Rekomendacje VI.R.1 2 do VI.R.4 oraz szczegółowe zasady od VI.Z.1 – VI.Z.4 – w zakresie, w jakim 
szczegółowo odnosi si� do tre�ci posiadania przez Spółk� polityki wynagrodze� oraz zasad jej ustalania. 

Od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym Spółka b�dzie posiada� polityk� wynagrodze� dla 
członków organów Spółki i kluczowych mened�erów. Jednak�e, w zakresie, w jakim rozdział VI. 
Wynagrodzenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW szczegółowo odnosi si� do tre�ci polityki 
wynagrodze� oraz zasad jej ustalania Spółka rozwa�a mo�liwo�� pełnego przestrzegania odpowiednich 
rekomendacji oraz szczegółowych zasad w przyszło�ci. 

Regulamin Giełdy oraz uchwały zarz�du i rady GPW okre�laj� sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji  
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Je�eli okre�lona zasada nie jest 
stosowana przez spółk� giełdow� w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowi�zek 
przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bie��cego. Ponadto spółka giełdowa jest zobowi�zana doł�czy� do 
raportu rocznego raport zawieraj�cy informacje o zakresie stosowania przez ni� Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW w danym roku obrotowym. 

W przypadku, gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego b�dzie wymagało dokonania zmian w dokumentacji 
korporacyjnej Spółki (w tym w Regulaminie Zarz�du i Regulaminie Rady Nadzorczej) lub przyj�cia dodatkowych 
dokumentów korporacyjnych, Zarz�d zainicjuje niezb�dne działania w tym kierunku. Nale�y jednak podkre�li�, �e 
decyzja co do przestrzegania cz��ci zasad okre�lonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW nale�e� 
b�dzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej. 
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AKCJONARIUSZ SPRZEDAJ�CY 

Akcjonariusze Spółki 

Na Dat� Prospektu akcjonariuszami Spółki s�: 

	 Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib� w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, 
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy w Warszawie VII Wydział 
Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995 („Akcjonariusz Sprzedaj�cy”, „Rainbow Fund 2”), posiadaj�cy ł�cznie 
27.873.051 Akcji (w tym 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz 2.923.051 akcji zwykłych 
imiennych serii B), stanowi�cych 99,917% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 
99,917% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz 

	 Stelmet sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 20, wpisana do rejestru 
przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000395445, posiadaj�ca 22.954 Akcji (tj. akcji zwykłych imiennych 
serii A), stanowi�cych 0,083% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania 0,083% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Rainbow Fund 2 jest funduszem inwestycyjnym zamkni�tym, utworzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych, zarz�dzanym przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib� 
w Warszawie. Na Dat� Prospektu Stanisław Bie�kowski posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych na 
okaziciela serii A i B oraz jest uprawniony do wykonywania uprawnie� przysługuj�cych zgromadzeniu inwestorów 
okre�lonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.  

Na Dat� Prospektu 99% kapitału zakładowego Stelmet sp. z o.o. (tj. 99 udziałów), uprawniaj�cych do wykonywania 99% 
ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Stelmet sp. z o.o. przysługuje Stanisławowi Bie�kowskiemu, który 
jednocze�nie pełni funkcj� jedynego członka zarz�du (prezesa zarz�du) Stelmet sp. z o.o. Pozostały jeden udział 
w kapitale zakładowym Stelmet sp. z o.o. przysługuje Małgorzacie Bie�kowskiej. 

Ka�da Akcja uprawnia do wykonywania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Poza wskazanymi powy�ej 
akcjonariusze Spółki nie posiadaj� �adnych innych praw głosu w Spółce ani nie s� w �aden inny sposób uprzywilejowani 
pod wzgl�dem prawa głosu. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy 

W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedaj�cy oferuj� ł�cznie nie wi�cej ni� 4.404.633 Akcji Oferowanych stanowi�cych 
ok. 15,79% istniej�cego kapitału zakładowego Spółki i uprawniaj�cych do wykonywania ok. 15,79% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Informacja dotycz�ca liczby i rodzaju Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego w ramach Oferty znajduje 
si� w rozdziale „Warunki Oferty – Oferta”. 

Kontrola nad Spółk� 

Kontrola bezpo�rednia nad Spółk� 

Na Dat� Prospektu Spółka jest podmiotem bezpo�rednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy wykonuje prawa akcjonariusza okre�lone w szczególno�ci w Kodeksie Spółek Handlowych 
oraz w Statucie. Dzi�ki posiadaniu 99,917% głosów na Walnym Zgromadzeniu podejmuje decyzje we wszystkich 
sprawach korporacyjnych, które le�� w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, takich jak zmiana Statutu, emisja 
nowych akcji Spółki, obni�enie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy, 
powoływanie członków Rady Nadzorczej i inne czynno�ci, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych czy Statutem 
wymagaj� zwykłej albo kwalifikowanej wi�kszo�ci głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Po zako�czeniu Oferty, zakładaj�c, �e w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedaj�cy sprzeda wszystkie Akcje 
Sprzedawane, a tak�e wszystkie Nowe Akcje zostan� obj�te przez inwestorów, Akcjonariusz Sprzedaj�cy posiadał 
b�dzie 23.468.418 Akcji stanowi�cych ok. 79,922% ł�cznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W konsekwencji, 
po przeprowadzeniu Oferty Akcjonariusz Sprzedaj�cy b�dzie znacz�cym akcjonariuszem i b�dzie mógł wywiera� istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez Spółk� poprzez wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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Statut Spółki zawiera postanowienia dotycz�ce przeciwdziałania nadu�ywaniu kontroli przez akcjonariusza 
wi�kszo�ciowego Spółki. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych 
przez Walne Zgromadzenie musi spełnia� kryteria niezale�no�ci od Spółki oraz wszelkich podmiotów posiadaj�cych 
istotne relacje ze Spółk� (zob. rozdz. „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Członkowie Rady Nadzorczej 
spełniaj�cy kryterium niezale�no�ci”). 

Poza mechanizmem wskazanym powy�ej, Statut nie zawiera postanowie�, które zapobiegałyby, w szczególno�ci, 
ewentualnemu nadu�ywaniu kontroli przez akcjonariusza wi�kszo�ciowego Spółki. 

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi�ce prawn� podstaw� ochrony 
akcjonariuszy mniejszo�ciowych obejmuj� w szczególno�ci: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie 
wniosków o umieszczenie okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia; (ii) prawo do umieszczenia 
okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia; (iii) prawo do przedstawiania projektów uchwał 
dotycz�cych spraw znajduj�cych si� w porz�dku obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawo do ��dania wyboru 
członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami; (v) prawo do powołania rewidenta do spraw 
szczególnych; oraz (vi) wymagana kwalifikowana wi�kszo�� głosów do podejmowania najistotniejszych uchwał 
Walnego Zgromadzenia. 

Kontrola po�rednia nad Spółk� 

Rainbow Fund 2 jest bezpo�rednio kontrolowany przez Stanisława Bie�kowskiego, który posiada 100% certyfikatów 
inwestycyjnych niepublicznych na okaziciela serii A i B i jest uprawniony do wykonywania uprawnie� przysługuj�cych 
zgromadzeniu inwestorów okre�lonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych. 

W zwi�zku z powy�szym na Dat� Prospektu bezpo�rednia kontrola nad Rainbow Fund 2, a co za tym idzie po�rednia 
kontrola nad Spółk�, jest sprawowana przez Stanisława Bie�kowskiego. 

Po przeprowadzeniu Oferty Stanisław Bie�kowski b�dzie nadal sprawowa� bezpo�redni� kontrol� nad Rainbow Fund 2 
oraz po�redni� kontrol� nad Spółk�. 

Poni�szy schemat przedstawia struktur� korporacyjn� Grupy wraz z podmiotami bezpo�rednio i po�rednio 
kontroluj�cymi Spółk� na Dat� Prospektu*. 

 

*Brak informacji na temat udziału procentowego w kapitale zakładowym oznacza, �e danej spółce przysługuje 100% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki Zale�nej. 
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Na Dat� Prospektu Spółce nie s� znane ustalenia, których realizacja mo�e w pó�niejszym czasie spowodowa� zmiany 
w sposobie kontroli nad Spółk�. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

W tabeli poni�ej przedstawiono struktur� akcjonariatu Spółki na Dat� Prospektu oraz spodziewan� struktur� akcjonariatu 
po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Akcjonariusz Sprzedaj�cy ostatecznie zaoferuje i dokona sprzeda�y 
wszystkich Akcji Sprzedawanych, a Spółka ostatecznie zaoferuje wszystkie Nowe Akcje i zostan� obj�te wszystkie 
Nowe Akcje: 

 Stan na Dat� Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 

Liczba  
Akcji 

% głosów  
na WZ 

Liczba  
Akcji* 

% głosów  
na WZ* 

Liczba 
Akcji** 

% głosów  
na WZ** 

Liczba 
Akcji*** 

% głosów  
na WZ*** 

Rainbow Fund 2 .. 27.873.051 99,917 23.468.418 79,922 27.873.051 94,922 23.468.418 84,128 

Stelmet  
sp. z o.o. .............. 22.954 0,083 22.954 0,078 22.954 0,078 22.954 0,083 

Pozostali .............. - - 5.872.843 20 1.468.210 5 4.404.633 15,789 

Razem ................. 27.896.005 100,0 29.364.215 100,0 29.364.215 100,0 27.896.005 100,0 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
*Przy zało�eniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzeda�y w Ofercie wszystkich Akcji 
Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz zaoferowaniu i obj�ciu wszystkich Nowych Akcji przez inwestorów. 
** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Nowych Akcji.  

*** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Akcji Sprzedawanych. 
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

Spółka zawiera i zamierza w przyszło�ci zawiera� transakcje z podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24 
„Ujawnianie informacji na temat podmiotów powi�zanych” (Zał�cznik do rozporz�dzenia (WE) nr 1126/2008  
z 3 listopada 2008 r. przyjmuj�cego okre�lone mi�dzynarodowe standardy rachunkowo�ci zgodnie z rozporz�dzeniem 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady). 

Spółka zawiera nast�puj�ce transakcje z podmiotami powi�zanymi: 

	 transakcje pomi�dzy Spółk� a jej Spółkami Zale�nymi (transakcje takie podlegaj� eliminacji wewn�trzgrupowej 
zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie s� ujawniane w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, tym niemniej 
informacje na temat takich transakcji zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia 809/2004 zostały przedstawione 
poni�ej); 

	 transakcje Spółki z członkami Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej; 

	 transakcje z akcjonariuszami Spółki, w tym Akcjonariuszem Sprzedaj�cym oraz ich podmiotami powi�zanymi;  

	 transakcje z podmiotami powi�zanymi członków Zarz�du lub Rady Nadzorczej, innymi ni� akcjonariusze 
Spółki; oraz 

	 transakcje pomi�dzy Spółkami Zale�nymi z podmiotami powi�zanymi Spółki innymi ni� Spółki Zale�ne, w tym 
podmiotami powi�zanymi członków Zarz�du lub Rady Nadzorczej. 

Poza transakcjami opisanymi poni�ej, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 lipca 2016 r. nie miały miejsca inne transakcje 
pomi�dzy Spółk� a jej podmiotami powi�zanymi w rozumieniu MSR 24, w tym nie wyst�piły transakcje pomi�dzy 
Spółk� lub Spółkami Zale�nymi a Akcjonariuszem Sprzedaj�cym. 

W opinii Spółki wszystkie transakcje z podmiotami powi�zanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych i po cenach 
nieodbiegaj�cych od cen stosowanych w transakcjach pomi�dzy podmiotami niepowi�zanymi. Nale�no�ci od lub 
zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych na koniec danego roku obrotowego s� niezabezpieczane, 
nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo. Nale�no�ci od lub zobowi�zania wobec podmiotów powi�zanych nie zostały 
obj�te �adnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Na dzie� 31 lipca 2016 r. Spółka nie utworzyła �adnego 
odpisu aktualizuj�cego nale�no�ci od podmiotów powi�zanych. W okresie przedstawionym w niniejszym rozdziale 
Spółka nie zawierała transakcji nieodpłatnych z podmiotami powi�zanymi. 

Od dnia 31 lipca 2016 r. do Daty Prospektu nie zostały zawarte �adne transakcje z podmiotami powi�zanymi na 
warunkach odbiegaj�cych od warunków rynkowych lub od warunków transakcji wcze�niej zawieranych. 

Transakcje Spółki ze Spółkami Zale�nymi 

Jednostki wskazane poni�ej podlegały kontroli Spółki i w zwi�zku z tym w rozumieniu MSR 24 s� podmiotami 
zale�nymi Spółki. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat przychodów i nale�no�ci z transakcji pomi�dzy Spółk� a Spółkami 
Zale�nymi we wskazanych okresach oraz na wskazane daty, z wył�czeniem informacji dotycz�cych po�yczek 
udzielanych przez Spółk� jej Spółkom Zale�nym. 

 

 

Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 

dnia 30 wrze�nia 
Za rok zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci 

Podmioty zale�ne Opis transakcji 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

UK Investment  ............. sprzeda� usług 7 1 9 0 0 0 0 0 

SB Grange Holding ....... sprzeda� usług 307 0 414 0 0 0 0 0 

Grange Fencing ............. sprzeda� produktów 52.976 9.291 17.316 5.484 7.893 1.390 7.011 1.000 

MrGarden ...................... sprzeda� produktów 219 0 0 0 0 0 0 0 

MrGarden ...................... sprzeda� usług 14 2 14 0 1 0 0 0 

MrGarden ...................... refaktura usług 0 0 93 0 0 0 0 0 
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Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 

dnia 30 wrze�nia 
Za rok zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci Przychody Nale�no�ci 

Podmioty zale�ne Opis transakcji 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

Stelmet IP ......................
sprzeda� znaków 

towarowych 0 0 73.454 0 0 0 0 0 

Stelmet IP ...................... sprzeda� usług 7 1 2 0 0 0 0 0 

Natur System. ................ sprzeda� produktów 13 13 36 0 8 1 26 11 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat kosztów i zobowi�za� z transakcji pomi�dzy Spółk� a Spółkami 
Zale�nymi we wskazanych okresach oraz na wskazane daty, z wył�czeniem informacji dotycz�cych po�yczek 
udzielanych przez Spółk� jej Spółkom Zale�nym. 

 

 

Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 

dnia 30 wrze�nia 
Za rok zako�czony 

dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 Koszty Zobowi�zania Koszty Zobowi�zania Koszty Zobowi�zania Koszty Zobowi�zania 

Podmioty zale�ne Opis transakcji 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

UK Investment .............. sprzeda� usług 0 0 0 0 0 0 0 0 

SB Grange Holding ....... sprzeda� usług 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grange Fencing .............
zakup materiałów  

i usług 62 2 9 0 0 0 0 0 

MrGarden ...................... sprzeda� usług 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stelmet IP ......................
opłaty licencyjne 
znaki towarowe 3.264 494 929 0 0 0 0 0 

Stelmet IP ...................... sprzeda� usług 0 0 0 0 0 0 0 0 

Natur System .................
prowizja agenta 

handlowego 490 0 2.557 119 4.046 252 3.839 0 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat po�yczek udzielonych przez Spółk� jej Spółkom Zale�nym we 
wskazanych okresach oraz na wskazane daty. 

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Podmioty zale�ne 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

UK Investment ................................................... 0 0 0 0 

Koszty odsetek, w tym .......................................... 0 0 0 0 

odsetki zapłacone ................................................ - 0 0 0 

odsetki skapitalizowane ....................................... 0 0 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ...................................... 0 0 0 0 

SB Grange Holding ........................................... 0 2.218 0 0 

Koszty odsetek, w tym .......................................... 0 27 0 0 

odsetki zapłacone ................................................ 0 27 0 0 

odsetki skapitalizowane ....................................... 0 0 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ...................................... 0 2.218 0 0 
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 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Podmioty zale�ne 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

Grange Fencing .................................................. 0 0 0 0 

Koszty odsetek, w tym ........................................... 0 0 0 0 

odsetki zapłacone ................................................. 0 0 0 0 

odsetki skapitalizowane ........................................ 0 0 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ....................................... 0 0 0 0 

MrGarden ........................................................... 29.237 10.232 0 0 

Koszty odsetek, w tym ........................................... 719 95 0 0 

odsetki zapłacone ................................................. 0 0 0 0 

odsetki skapitalizowane ........................................ 719 95 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ....................................... 0 20.000 0 0 

Stelmet IP............................................................ 70.055 72.500 0 0 

Koszty odsetek, w tym ........................................... 2.270 771 0 0 

odsetki zapłacone ................................................. 0 0 0 0 

odsetki skapitalizowane ........................................ 2.270 771 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ....................................... 400 18.000 0 0 

Natur System ...................................................... 0 0 0 0 

Koszty odsetek, w tym ........................................... 0 0 0 0 

odsetki zapłacone ................................................. 0 0 0 0 

odsetki skapitalizowane ........................................ 0 0 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ....................................... 0 0 0 0 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka. 

W okresach wskazanych w powy�szej tabeli Spółka nie udzielała �adnych po�yczek Spółkom z Grupy, takim jak UK 
Investment, Grange Fencing oraz Natur System. 

Do najistotniejszych umów po�yczek zawartych przez Spółk� ze Spółkami Zale�nymi nale��: 

	 umowa zawarta pomi�dzy Spółk�, jako po�yczkodawc�, oraz Stelmet IP, jako po�yczkobiorc�, dnia 26 czerwca 
2015 r. na kwot� 90,5 mln PLN; po�yczka została przeznaczona na cele inwestycyjne (nabycie znaków 
towarowych od Spółki); oprocentowanie po�yczki w stosunku rocznym wynosi WIBOR 12M/1Y powi�kszony 
o mar�� w wysoko�ci 2%. Spłata po�yczki ma nast�pi� do dnia 30 czerwca 2025 r.; zapłata odsetek od po�yczki 
za cały okres obowi�zywania umowy jest dokonywana wraz ze spłat� kwoty głównej; oraz 

	 umowa zawarta pomi�dzy Spółk�, jako po�yczkodawc�, oraz MrGarden, jako po�yczkobiorc�, dnia 28 lipca  
2015 r. do kwoty 50 mln PLN; wypłata kwoty po�yczki mo�e by� dokonywana w transzach, zarówno w polskich 
złotych, jak równie� w euro; oprocentowanie po�yczki w stosunku rocznym wynosi dla polskich złotych oraz euro, 
odpowiednio WIBOR 3M oraz EURIROR 3M powi�kszone o mar�� w wysoko�ci 2%. Po�yczka została 
przeznaczona na cele inwestycyjne (wydatki inwestycyjne zwi�zane z budow� nowego zakładu w Grudzi�dzu  
– patrz „Opis działalno�ci Grupy – Produkcja –Zakłady produkcyjnej Grupy – Zakład produkcyjny w Grudzi�dzu”). 
Spłata po�yczki jest podporz�dkowana spłacie wierzytelno�ci z umów kredytów inwestycyjnych w walucie 
wymienialnej z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci Bankiem Polskim S.A. (wi�cej informacji znajduje si� w rozdziale 
„Opis działalno�ci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalno�ci Grupy  
– umowy finansowe – Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej z Powszechn� Kas� Oszcz�dno�ci 
Bankiem Polskim S.A.”). Spłata po�yczki ma nast�pi� do dnia 30 wrze�nia 2027 r.; odsetki od po�yczki s� płatne na 
koniec ka�dego z 3-miesi�cznych okresów odsetkowych, z tym �e pierwszy okres odsetkowy ko�czy si� 31 grudnia 
2018 r.; na dzie� 31 lipca 2016 r. Spółka wypłaciła MrGarden 14,8 mln PLN oraz 3,3 mln EUR z tytułu zawartej 
umowy, a kwota pozostała do spłaty na rzecz Spółki wynosi 14,8 mln PLN oraz 3,3 mln EUR plus odsetki naliczone 
528 tys. PLN. 
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Transakcje Spółki z członkami Zarz�du, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej 

Członkowie Zarz�du, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej s� członkami kluczowego personelu 
kierowniczego Spółki w rozumieniu MSR 24. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat ł�cznej wysoko�ci �wiadcze� wypłaconych członkom Zarz�du, 
Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej we wskazanych okresach oraz na wskazane daty. 

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (w tys. PLN) 

�wiadczenia dla członków Zarz�du1, 2, 3, w tym: ..................... 2.411 3.518 2.707 2.293 

dla Stelmet sp. z o.o. .......................................................... 0 2.228 1.807 869 

wynagrodzenia osobowe dla osób pełni�cych funkcje ....... 2.411 1.290 900 1.424 

�wiadczenia dla członków Rady Nadzorczej4 ......................... 122 9 0 21 

�wiadczenia dla członka Kluczowej Kadry Kierowniczej5 ..... 354 595 420 390 

�wiadczenia razem ................................................................ 2.887 4.122 3.127 2.704 

�ródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
 __________________________  
1Od dnia 2 czerwca 2014 r. do 1 wrze�nia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółk� akcyjn�) sprawy Spółki 
(funkcjonuj�cej w tym czasie w formie spółki jawnej) prowadził upowa�niony wspólnik – Stelmet sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze (KRS 395445)  
– działaj�cy poprzez swoich przedstawicieli. Wspólnik otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki. 
2Od dnia 2 stycznia 2013 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej w spółk� komandytowo-akcyjn�) do dnia 2 czerwca 2014 r. (tj. 
dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółk� jawn�) sprawy Spółki (funkcjonuj�cej w tym czasie w formie spółki 
komandytowo-akcyjnej) prowadził komplementariusz – Stelmet sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze (KRS 395445) – działaj�cy poprzez swoich 
przedstawicieli. Komplementariusz otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki. 
3�wiadczenia dla członków Zarz�du obejmuj�: (i) wynagrodzenie otrzymane z tytułu umów o prac�, (ii) wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia 
funkcji członka Zarz�du, oraz (iii) przychód z tytułu korzystania z rzeczy do celów prywatnych (np. samochód słu�bowy). Inne �wiadczenia nie były 
wypłacane. 
4Od dnia 2 stycznia 2013 r. do 1 wrze�nia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółk� akcyjn�) w Spółce nie 
funkcjonowała Rada Nadzorcza. �wiadczenia dla członków Rady Nadzorczej obejmuj� wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka 
Rady Nadzorczej. 
5�wiadczenia dla członka Kluczowej Kadry Kierowniczej obejmuj� wynagrodzenie z tytułu: (i) wynagrodzenia za prac�; oraz (i) przychód z tytułu 
korzystania z rzeczy – samochód słu�bowy do celów prywatnych jako element wynagrodzenia dodatkowego. Inne �wiadczenia nie były wypłacane. 

Informacje na temat umów zawartych pomi�dzy Spółk� a członkami Zarz�du oraz zasad ich wynagrodzenia znajduj� si� 
w rozdziale „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o prac� członków Zarz�du oraz członków 
Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenia członków Zarz�du oraz warunki zatrudnienia 
członków Zarz�du”. 

Informacje na temat umów zawartych pomi�dzy Spółk� a członkami Rady Nadzorczej oraz zasad ich wynagrodzenia 
znajduj� si� w rozdziale „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o prac� członków Zarz�du 
oraz członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”. 

Informacje na temat umowy zawartej pomi�dzy Spółk� a członkiem Kluczowej Kadry Kierowniczej oraz zasad jego 
wynagrodzenia znajduj� si� w rozdziale „Zarz�dzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o prac� 
członków Zarz�du, członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenie i zasady 
wynagradzania członka Kluczowej Kadry Kierowniczej”. 

Dodatkowo Spółka zawarła w roku obrotowym 2014/2015 umow� na usługi konsultingowe na kwot� 15 tys. zł  
z obecnym członkiem Rady Nadzorczej Panem Piotrem Łagowskim (w ramach prowadzonej przez niego działalno�ci 
gospodarczej). 
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W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat po�yczek udzielonych Spółce przez Stanisława Bie�kowskiego we 
wskazanych okresach oraz na wskazane daty.  

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (tys. PLN) 

Stanisław Bie�kowski     

Kapitał po�yczki .................................................. 8.954 8.688 11.538 14.129 

Koszty odsetek naliczonych w okresie ................. 399 650 795 820 

Odsetki zapłacone w okresie ................................ 399 695 829 816 

Odsetki skapitalizowane ...................................... 0 0 0 0 

Odsetki zapłacone od dnia udzielenia  
po�yczki (bez naliczonych na 31 marca 2016 r. 
w kwocie 131 tys. PLN) ....................................... 6.905 6.505 5.810 4.980 

Spłata kapitału po�yczki ...................................... 0 3.000 2.050 0 

Razem ................................................................ 8.954 19.538 21.022 20.745 

�ródło: Spółka. 

Umowa po�yczki, o której mowa powy�ej, została zawarta pomi�dzy Spółk�, jako po�yczkobiorc�, a Stanisławem 
Bie�kowskim, jako po�yczkodawc�, w dniu 4 sierpnia 2006 r. (z pó�niejszymi zmianami) do maksymalnej kwoty 
nieprzekraczaj�cej równowarto�ci w euro kwoty 20 mln zł. Na Dat� Prospektu po�yczka ta została spłacona przez 
Spółk�. �rodki pochodz�ce z po�yczki zostały przeznaczone na cele inwestycyjne realizowane przez Spółk�. 

Transakcje Spółki z akcjonariuszami Spółki, w tym Akcjonariuszem Sprzedaj�cym, oraz ich podmiotami 
powi�zanymi 

Akcjonariuszami Spółki s� spółki Rainbow Fund 2 (tj. Akcjonariusz Sprzedaj�cy) oraz Stelmet sp. z o.o., które na Dat� 
Prospektu posiadaj�, odpowiednio: 99,917% i 0,083% akcji Spółki oraz s� uprawnione do wykonywania odpowiadaj�cej 
im liczby głosów, czyli, odpowiednio, do 99,917% i 0,083% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe informacje 
w tym zakresie zostały przedstawione w rozdziale „Akcjonariusz Sprzedaj�cy – Akcjonariusze Spółki”. 

Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez Spółk� z jednostkami powi�zanymi 
Stelmet sp. z o.o. 

  Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony  

dnia 30 wrze�nia 
Za rok zako�czony  

dnia 30 czerwca 

  2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

  Stelmet sp. z o.o. 

 Opis transakcji (tys. PLN) 

Przychody ................................

sprzeda� 
usług(ksi�gowe  

i wynajem biura) 6 20 17 18 

Koszty .......................................
zakup usług 

(zarz�dzania) 0 2.228 1.807 869 

�ródło: Spółka. 

W okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej w spółk� komandytowo-
akcyjn�) do dnia 2 czerwca 2014 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółk� 
jawn�) oraz od dnia 2 czerwca 2014 r. do 1 wrze�nia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej  
w spółk� akcyjn�) sprawy Spółki prowadził upowa�niony wspólnik Stelmet sp. z o.o. – działaj�cy poprzez swoich 
przedstawicieli. W zwi�zku z powy�szym w tym okresie Spółka wypłacała na rzecz Stelmet sp. z o.o. wynagrodzenie za 
prowadzenie spraw Spółki (tj. zakup usług zarz�dczych). Ze wzgl�du na charakter powy�szych usług, usługi te nie b�d� 
�wiadczone na rzecz Spółki w kolejnych latach. 



STELMET S.A. 

 

224 
 

Ponadto, w roku obrotowym 2012/2013 Spółka zawierała transakcje z dwoma podmiotami powi�zanymi Stelmet sp.  
z o.o. z tytułu sprzeda�y na ich rzecz usług (najem powierzchni biurowej) na ł�czn� kwot� 2 tys. zł, jak równie� Spółka 
zawarła z jednym z tych podmiotów umow� po�yczki na ł�czn� kwot� 3 tys. zł. Po�yczka ta została spłacona przez 
Spółk� w roku obrotowym 2013/2014. 

Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez Spółk� z jednostkami powi�zanymi  
z Akcjonariuszem Sprzedaj�cym. 

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Opis transakcji Przychody 

 (tys. PLN) 

Sprzeda� usług .................................................... 13 31 2 - 

�ródło: Spółka. 

Dodatkowo, tabela poni�ej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez Spółk� z jednostk� 
powi�zanymi z oboma akcjonariuszami Spółki. 

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Opis transakcji Przychody 

 (tys. PLN) 

Sprzeda� usług .................................................... 7 14 2 - 

�ródło: Spółka. 

Tabela poni�ej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez Spółk� z Akcjonariuszem Sprzedaj�cym. 

  

Na dzie�  
31 lipca 

Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

  2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

  Przychody 

Sprzeda� Opis transakcji (tys. PLN) 

Rainbow Fund 2 FIZ .....
sprzeda� udziałów - 

korekta ceny 0 (91) - - 

�ródło: Spółka. 

Transakcje Spółki z podmiotami powi�zanymi członków Zarz�du lub Rady Nadzorczej, innymi ni� akcjonariusze 
Spółki 

Podmiotem dominuj�cym nad akcjonariuszami Spółki Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. jest Stanisław 
Bie�kowski, który jednocze�nie pełni funkcj� prezesa Zarz�du. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały 
przedstawione w rozdziale „Akcjonariusz Sprzedaj�cy – Akcjonariusze Spółki”. 

Tabele poni�ej przedstawiaj� transakcje zawierane pomi�dzy Spółk� z podmiotami powi�zanymi Stanisława Bie�kowskiego. 
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Na dzie�  
31 lipca 

Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

  2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

  Przychody 

Sprzeda� przez 
Spółk� na rzecz 
nast�puj�cych 
kupuj�cych: Opis transakcji (tys. PLN) 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j. ................

sprzeda� wyrobów 
(produktów 
ubocznych) 2.265 3.308 3.596 3.681 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j. ................

sprzeda� wyrobów 
(pellety) 0 24 6.370 0 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j. ................

sprzeda� usług 
(wynajem) 2.386 3.215 2.579 2.590 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j. ................

refaktura usług (usługi 
remontowe oraz 

energia elektryczna 
zwi�zana  

z wynajmowanym 
maj�tkiem) 694 954 940 1.573 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. III SKA ..........

sprzeda� usług 
(ksi�gowe i wynajem 

biura) 6 14 2  

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. ........................

sprzeda� usług 
(ksi�gowe i wynajem 

biura) 6 17   

Stelmet sp. z o.o. ...........

sprzeda� usług 
(ksi�gowe i wynajem 

biura) 6 20 17 18 

Stelmet  
sp. z o.o. II SKA ...........

sprzeda� usług 
(ksi�gowe i wynajem 

biura) 6 14 2  

Regionalna Telewizja 
Lubuska sp. z o.o. .........

sprzeda� usług 
(wynajem) 17 212 321 386 

Rainbow Fund FIZ ........ sprzeda� udziałów 0 - - 5.051 

Rainbow Fund 2 FIZ .....
sprzeda� udziałów - 

korekta ceny 0 (91)   

Free Energy ZG  
sp. z o.o. ........................

sprzeda� usług 
(wynajem biura) 0   1 

Free Energy ZG  
sp. z o.o. SKA ...............

sprzeda� usług 
(wynajem biura) 0   1 

�ródło: Spółka. 
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Na dzie�  
31 lipca 

Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

  2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

  Koszty 

Zakup przez Spółk� 
od nast�puj�cych 
sprzedaj�cych: Opis transakcji (tys. PLN) 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j.  ................

zakup energii 
elektrycznej  

i cieplnej 5.318 6.571 6.594 7.600 

Stelmet Bioenergia  
sp. z o.o. sp.j.  ................

zakup �rodków 
trwałych 0 4.600 0 0 

Przedsi�biorstwo 
STELMET Stanisław 
Bie�kowski....................

zakup �rodków 
trwałych    1.968 

Przedsi�biorstwo 
STELMET Stanisław 
Bie�kowski.................... zakup usług (najem) 91 100 7 409 

Regionalna Telewizja 
Lubuska sp. z o.o.  .........

zakup usług 
(reklamowo- 
-promocyjne) 93 450 338 1.085 

Stelmet sp. z o.o.  ..........
zakup usług 

(zarz�dzania) 0 2.228 1.807 869 

ZK	 SSA ......................

zakup usług 
(sponsoring i 
reklamowe) 0 100 120 573 

ZK	 SSA ......................
zakup materiałów 

(reklamowe) 0 5 7 4 

Fundacja Bezpieczne 
Miasto ........................... darowizny 0 10 5 25 

�ródło: Spółka. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat po�yczek udzielonych Spółce przez jednostki powi�zane Stanisława 
Bie�kowskiego we wskazanych okresach oraz na wskazane daty.  

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (tys. PLN) 

Stel-Invest1     

Kapitał po�yczki (PLN) ....................................... 2.030 2.030 2.030 0 

Koszty odsetek, w tym ........................................ 67 115 19 0 

Odsetki zapłacone ............................................... 67 0 0 0 

Odsetki skapitalizowane ...................................... 0 115 19 0 

Spłata kapitału po�yczki ...................................... 2.030 0 0 0 

Razem ................................................................. 0 2.030 2.030 0 

�ródło: Spółka. 
 __________________________  
1Umowa po�yczki została zawarta w dniu 11 kwietnia 2014 r. pomi�dzy Spółk� a Stel-Invest II. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Stel-Invest II jako spółka 
przejmowana poł�czył si� ze spółk� Stel-Invest sp. z o.o. Tym samym Stel-Invest sp. z o.o. została po�yczkodawc� Spółki. Po�yczka została spłacona  
w dniu 30 czerwca 2016 r. 



STELMET S.A. 

 

227 
 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat po�yczek udzielonych przez Spółk� dla jednostek powi�zanych 
Stanisława Bie�kowskiego we wskazanych okresach oraz na wskazane daty. 

 Na dzie� 31 lipca 
Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

 2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

 

(tys. PLN) 
(niezbadane) (tys. PLN) 

Free Energy ZG sp. z o.o. 0 0 0 3 

Kapitał po�yczki (PLN) ....................................... 0 0 0 0 

Koszty odsetek, w tym ......................................... 0 0 0 0 

Odsetki zapłacone ................................................ 0 0 0 0 

Odsetki skapitalizowane ...................................... 0 0 0 0 

Spłata kapitału po�yczki ...................................... 0 0 3 0 

Razem ................................................................ 0 0 3 3 

�ródło: Spółka. 

Transakcje pomi�dzy Spółkami Zale�nymi z podmiotami powi�zanymi Spółki innymi ni� Spółki Zale�ne, w tym 
podmiotami powi�zanymi członków Zarz�du lub Rady Nadzorczej 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje na temat po�yczek udzielonych Spółkom Zale�nym przez akcjonariuszy 
Spółki we wskazanych okresach oraz na wskazane daty. 

 
  

Na dzie�  
31 lipca 

Za rok zako�czony 
dnia 30 wrze�nia 

Za rok zako�czony  
dnia 30 czerwca 

  2016 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Po�yczkodawca Spółka Zale�na 
(tys. PLN) 

(niezbadane) (tys. PLN) 

Rainbow Fund 2 .......... UK Investment 7.300 7.300 0 0 

Koszty odsetek, w tym ....  295 276 0 0 

odsetki zapłacone ..........  272 208 0 0 

odsetki skapitalizowane ...  23 68 0 0 

Spłata kapitału 
po�yczki ............................  0 0 0 0 

�ródło: Spółka. 

Wy�ej wskazana po�yczka została udzielona 30 marca 2015 r. Po�yczka nie ma okre�lonego harmonogramu spłat. 
Zgodnie z umow� po�yczki dokonanie całkowitej spłaty po�yczki ma nast�pi� do dnia 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na 
powy�sze, wskazane na 30 wrze�nia 2015 r. oraz na 31 lipca 2016 r. saldo niespłaconej po�yczki dotyczy tej samej 
po�yczki. 
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PRAWA I OBOWI�ZKI ZWI�ZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale maj� charakter ogólny oraz zostały sporz�dzone zgodnie z wła�ciwymi 
przepisami prawa i regulacjami obowi�zuj�cymi w Dacie Prospektu, a tak�e w Statucie. W zwi�zku z powy�szym 
inwestorzy powinni dokona� wnikliwej analizy Statutu, a tak�e zasi�gn�� opinii swoich doradców prawnych w celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat praw i obowi�zków zwi�zanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem. 
Ponadto ilekro� w niniejszym rozdziale jest mowa o terminach okre�lonych w dniach roboczych w kontek�cie praw 
wykonywanych za po�rednictwem KDPW, nale�y przez to rozumie� terminy, których bieg jest liczony zgodnie z § 5 
Regulaminu KDPW, a zatem z wył�czeniem dni uznanych za wolne od pracy na podstawie wła�ciwych przepisów oraz 
sobót, z zastrze�eniem, i� Zarz�d KDPW – je�eli wymagaj� tego potrzeby systemu depozytowego, o czym jest obowi�zany 
ka�dorazowo informowa� uczestników KDPW z co najmniej miesi�cznym wyprzedzeniem – mo�e w drodze uchwały 
wprowadza� dodatkowe dni robocze podlegaj�ce wył�czeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywa� takie dodatkowe 
dni wolne od pracy oraz soboty, które podlega� b�d� uwzgl�dnieniu przy obliczaniu terminów. 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami 

Poni�ej wymienione zostały niektóre prawa i obowi�zki zwi�zane z Akcjami. Kwestie dotycz�ce praw i obowi�zków 
zwi�zanych z Akcjami uregulowane s� szczegółowo przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych, Ustawie  
o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Statucie. 

Statut nie zawiera postanowie� w zakresie progowej wielko�ci posiadanych Akcji, po przekroczeniu której konieczne jest 
podanie stanu posiadania Akcji przez akcjonariusza Spółki ani nie zawiera postanowie� nakładaj�cych bardziej 
rygorystyczne warunki, którym podlegaj� zmiany kapitału inne ni� okre�lone wymogami obowi�zuj�cego prawa. 

Prawo do rozporz�dzania Akcjami 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporz�dzania Akcjami. Na rozporz�dzanie Akcjami składa si� ich zbycie 
(przeniesienie własno�ci) oraz inne formy rozporz�dzenia, w tym zastawienie, ustanowienie na akcjach prawa 
u�ytkowania i ich wydzier�awienie. 

Opis obowi�zków zwi�zanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje si� 
w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane z nabywaniem i zbywaniem Akcji”.  

Dywidenda 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do udziału w zysku, który zostanie wykazany w rocznym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, przeznaczonym uchwał� Walnego Zgromadzenia do 
wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki (prawo do dywidendy). 

Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o podziale zysku Spółki i wypłacie dywidendy jest zwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwał� o tym, czy i jak� cz��� zysku Spółki wykazanego 
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczy� na wypłat� dywidendy. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie powinno odby� si� w ci�gu sze�ciu miesi�cy po upływie ka�dego roku obrotowego (rok obrotowy 
Spółki nie odpowiada rokowi kalendarzowemu – trwa od 1 pa�dziernika do 30 wrze�nia), tj. do ko�ca marca. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równie� dzie� dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzie� dywidendy 
mo�e by� wyznaczony na dzie� powzi�cia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesi�cy, licz�c od 
tego dnia. Wskazany sposób i termin wypłaty oraz wyznaczenia dnia dywidendy b�dzie obowi�zywał, gdy Spółka 
uzyska status spółki publicznej. 

Kwota przeznaczona do podziału mi�dzy akcjonariuszy Spółki nie mo�e przekroczy� zysku za ostatni rok obrotowy, 
powi�kszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mog� by� przeznaczone na wypłat� dywidendy. Kwot� t� nale�y jednak pomniejszy�  
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem powinny 
by� przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. 

Zarz�d mo�e wypłaci� akcjonariuszom zaliczk� na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, je�eli 
Spółka posiada �rodki wystarczaj�ce na wypłat�. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka mo�e wypłaci� 
zaliczk�, je�eli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka mo�e 
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stanowi� najwy�ej połow� zysku osi�gni�tego od ko�ca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powi�kszonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 
wypłaty zaliczek mo�e dysponowa� Zarz�d, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, na rachunkach których znajduj� si� zapisane zdematerializowane Akcje (na 
okaziciela) w dniu dywidendy oraz podmiotom uprawnionym ze zdematerializowanych Akcji zapisanych na rachunku 
zbiorczym. 

Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłat� dywidendy mo�e by� zrealizowane w terminie 10 lat, pocz�wszy od 
dnia podj�cia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu cało�ci lub cz��ci zysku Spółki do 
wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka mo�e uchyli� si� od wypłaty dywidendy, podnosz�c zarzut 
przedawnienia. 

Opis ogranicze� dotycz�cych wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynikaj�cych ze 
stanowisk KNF znajduje si� w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Ograniczenia dotycz�ce wypłaty 
dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy”. 

Warunki wypłaty dywidendy  

Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadaj� zasadom przyj�tym dla spółek publicznych. 
Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywa� dat� ustalenia prawa do dywidendy (dzie� dywidendy) oraz termin 
wypłaty dywidendy. Z zastrze�eniem postanowie� Regulaminu KDPW, dzie� dywidendy mo�e by� wyznaczony na 
dzie� powzi�cia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesi�cy, licz�c od tego dnia. Dywidend� wypłaca si� w dniu 
okre�lonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a je�eli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie okre�la, 
dywidenda jest wypłacana w dniu okre�lonym przez Rad� Nadzorcz�. 

O planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarz�d ogłasza 
w Monitorze S�dowym i Gospodarczym co najmniej na cztery tygodnie przed rozpocz�ciem wypłat, podaj�c dzie�, na który 
zostało sporz�dzone sprawozdanie finansowe, wysoko�� kwoty przeznaczonej do wypłaty, a tak�e dzie�, według którego 
ustala si� uprawnionych do zaliczek. Dzie� ten powinien przypada� w okresie siedmiu dni przed dniem rozpocz�cia wypłat. 

Zgodnie z § 127 Oddział 4 Rozdziału 13 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Spółka jest zobowi�zana 
niezwłocznie przekaza� GPW informacj� o podj�ciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłat� dywidendy dla 
akcjonariuszy, wysoko�ci dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, warto�ci dywidendy 
przypadaj�cej na jedn� akcj�, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Spółk� obowi�zek poinformowania KDPW najpó�niej na pi�� dni 
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysoko�ci dywidendy przypadaj�cej na jedn� akcj�, dniu ustalenia prawa 
do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzie� 
wypłaty dywidendy mo�e przypada� najwcze�niej dziesi�tego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Powy�sze 
regulacje znajduj� odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z tym �e dzie� wypłaty 
zaliczki mo�e przypada� najwcze�niej pi�tego dnia po dniu ustalenia prawa do niej. 

Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom zdematerializowanych akcji Spółki 
nast�puje za po�rednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje �rodki z tytułu dywidendy i zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy nast�pnie przekazuj� otrzymane �rodki 
pieni��ne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. Dywidend� 
nale�n� osobom uprawnionym ze zdematerializowanych akcji Spółki zapisanych na rachunku zbiorczym podmiot 
prowadz�cy taki rachunek przekazuje jego posiadaczowi. 

Prawo poboru 

Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo obj�cia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji 
(prawo poboru). Akcjonariusze Spółki maj� prawo pierwsze�stwa do obj�cia nowych akcji Spółki w stosunku do liczby 
posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje równie� w przypadku emisji papierów warto�ciowych 
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporuj�cych prawo zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwy�szeniu kapitału 
zakładowego Spółki powinna wskazywa� dzie�, według którego okre�la si� akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 
prawo poboru nowych akcji (dzie� prawa poboru). Dzie� prawa poboru nie mo�e by� ustalony pó�niej ni� z upływem 
sze�ciu miesi�cy, licz�c od dnia powzi�cia uchwały. Porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma by� podj�ta 
uchwała o podwy�szeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien okre�la� proponowany dzie� prawa poboru. 



STELMET S.A. 

 

230 
 

Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji mo�e nast�pi� wył�cznie w interesie Spółki 
i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarz�d przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu pisemn� opini� uzasadniaj�c� powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowan� cen� emisyjn� 
nowych akcji Spółki b�d� sposób jej ustalenia. Do podj�cia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa 
poboru wymagana jest wi�kszo�� co najmniej czterech pi�tych głosów. 

Przedstawione powy�ej wymogi dotycz�ce podj�cia uchwały w sprawie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki prawa poboru nie znajduj� zastosowania w przypadku, gdy: 

	 uchwała o podwy�szeniu kapitału stanowi, �e nowe akcje Spółki maj� by� obj�te w cało�ci przez instytucj� 
finansow� (subemitenta), z obowi�zkiem oferowania ich nast�pnie akcjonariuszom Spółki celem umo�liwienia 
im wykonania prawa poboru na warunkach okre�lonych w uchwale; 

	 uchwała stanowi, �e nowe akcje Spółki maj� by� obj�te przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze 
Spółki, którym słu�y prawo poboru, nie obejm� cz��ci lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Prawo do udziału w maj�tku w przypadku likwidacji Spółki 

W przypadku likwidacji Spółki maj�tek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli si� 
pomi�dzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez ka�dego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 

Prawa i obowi�zki zwi�zane z Walnym Zgromadzeniem 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu  

Prawo głosu 

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne 
Zgromadzenia mog� by� zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenia). 

Ka�da Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusz Spółki mo�e uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo głosu osobi�cie lub przez 
pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzaj�cy uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu za po�rednictwem 
pełnomocnika musi udzieli� pełnomocnikowi pełnomocnictwa na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Spółka podejmuje 
odpowiednie działania słu��ce identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji wa�no�ci 
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji wa�no�ci pełnomocnictwa 
udzielonego w postaci elektronicznej zawiera tre�� ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie ze Statutem, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków komunikacji 
elektronicznej, z zastrze�eniem poni�szego. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera 
informacj� o mo�liwo�ci uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków 
komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowi�zana zapewni� akcjonariuszom mo�liwo�� uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego 
Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej okre�la Zarz�d, przy uwzgl�dnieniu postanowie� 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarz�d ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem  
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki posiadaj�cy Akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papierów warto�ciowych mo�e 
ustanowi� oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na ka�dym z rachunków. 

Je�eli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarz�du, członek Rady Nadzorczej, 
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zale�nej Spółki, pełnomocnictwo 
mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowi�zek ujawni� 
akcjonariuszowi Spółki okoliczno�ci wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interesów. W takim 
przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powy�ej, głosuje 
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki. 
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Ka�da Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje uprzywilejowania Akcji co 
do głosu. Akcjonariusz mo�e głosowa� odmiennie z ka�dej z posiadanych akcji. Pełnomocnik mo�e reprezentowa� 
wi�cej ni� jednego akcjonariusza Spółki i głosowa� odmiennie z Akcji ka�dego akcjonariusza Spółki. 

Akcjonariusz Spółki nie mo�e ani osobi�cie, ani przez pełnomocnika głosowa� przy powzi�ciu uchwał dotycz�cych jego 
odpowiedzialno�ci wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowi�zania 
wobec Spółki oraz sporu pomi�dzy nim a Spółk�. Powy�sze ograniczenie nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza 
Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzi�ciu uchwał dotycz�cych swojej osoby, o których mowa 
powy�ej. 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed dat� 
Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela Spółki 
powinni za��da� od podmiotu prowadz�cego ich rachunek papierów warto�ciowych wystawienia imiennego 
za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ��danie to nale�y przedstawi� nie wcze�niej ni� po 
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie pó�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, którym przysługuje prawo 
głosu, maj� prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu. 

List� uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporz�dzonego przez 
podmiot prowadz�cy depozyt papierów warto�ciowych zgodnie z Ustaw� o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz 
stanu ujawnionego w ksi�dze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Powy�sza lista 
jest wyło�ona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzaj�ce dzie� odbycia Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz Spółki mo�e ��da� przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu 
nieodpłatnie poczt� elektroniczn�, podaj�c własny adres e-mail, na który lista powinna by� wysłana. 

W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za�wiadczeniem potwierdzaj�cym prawo do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu b�dzie dokument o odpowiedniej tre�ci wydany przez posiadacza wspomnianego rachunku. Je�eli rachunek 
zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo spółk�, której KDPW przekazał wykonywanie czynno�ci z zakresu 
prowadzenia depozytu papierów warto�ciowych), posiadacz takiego rachunku powinien zosta� wskazany KDPW (albo 
spółce, której KDPW przekazał wykonywanie czynno�ci z zakresu prowadzenia depozytu papierów warto�ciowych) przez 
podmiot prowadz�cy dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu. 

Na podstawie dokumentów, o których mowa powy�ej, posiadacz rachunku zbiorczego sporz�dza wykaz uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW 
(albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynno�ci z zakresu prowadzenia depozytu papierów warto�ciowych), 
wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za po�rednictwem uczestnika KDPW 
(albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynno�ci z zakresu prowadzenia depozytu papierów warto�ciowych). 

Akcjonariusz Spółki mo�e przenosi� Akcje w okresie mi�dzy dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
a dniem zako�czenia Walnego Zgromadzenia. 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz�d. Rada Nadzorcza mo�e zwoła� zwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli Zarz�d nie 
zwoła go w terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, je�eli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje równie� akcjonariuszom Spółki reprezentuj�cym co najmniej 
połow� kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połow� ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze 
Spółki wyznaczaj� przewodnicz�cego tego Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego 
Spółki mog� ��da� zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku 
obrad tego Walnego Zgromadzenia. ��danie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale�y zło�y� Zarz�dowi 
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na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Je�eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ��dania Zarz�dowi 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy mo�e upowa�ni� do zwołania nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki wyst�puj�cych z tym ��daniem. S�d wyznacza przewodnicz�cego tego 
Walnego Zgromadzenia. 

Prawo umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego Spółki mog� 
��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� 
zgłoszone Zarz�dowi nie pó�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. ��danie mo�e 
zosta� zło�one w postaci elektronicznej. Zarz�d jest obowi�zany niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na 18 dni przed 
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi� zmiany w porz�dku obrad wprowadzone na ��danie 
akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nast�puje w sposób wła�ciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje si� przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób okre�lony dla 
przekazywania informacji bie��cych zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno by� dokonane co 
najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawiera� 
w szczególno�ci: (i) dat�, godzin� i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porz�dek obrad; (ii) precyzyjny opis 
procedur dotycz�cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu; (iii) dzie� rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (iv) informacj�, �e prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu maj� tylko 
osoby b�d�ce akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wskazanie, gdzie 
i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mo�e uzyska� pełny tekst dokumentacji, która 
ma by� przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, je�eli nie przewiduje si� podejmowania uchwał, 
uwagi Zarz�du lub Rady Nadzorczej, dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub 
spraw, które maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) wskazanie 
adresu strony internetowej, na której b�d� udost�pnione informacje dotycz�ce Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem o Raportach, Spółka zobowi�zana b�dzie do przekazania w formie raportu bie��cego m.in. 
daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porz�dkiem obrad. Ponadto w przypadku 
zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie raportu bie��cego podlegaj� dotychczas obowi�zuj�ce jego postanowienia, 
tre�� proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w zwi�zku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka 
podejmuje decyzj� o sporz�dzeniu nowego teksu jednolitego, tre�� nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem 
jego nowych postanowie�. Ogłoszeniu w formie raportu bie��cego podlega tak�e tre�� projektów uchwał oraz zał�czników 
do projektów, które maj� by� przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Miejsce Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenia odbywaj� si� w siedzibie Spółki. 

Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału zakładowego mog� przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłasza� Spółce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej 
projekty uchwał dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj� zosta� 
wprowadzone do porz�dku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 

Prawo ��dania wydania odpisów wniosków 

Ka�dy akcjonariusz Spółki ma prawo ��dania wydania mu odpisów wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem obrad 
najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie takie nale�y zło�y� do Zarz�du. Wydanie odpisów wniosków powinno 
nast�pi� nie pó�niej ni� w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo ��dania sprawdzenia listy obecno�ci akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Niezwłocznie po wyborze przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia nale�y sporz�dzi� list� obecno�ci zawieraj�c� spis 
uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które ka�dy z nich przedstawia, oraz 
słu��cych im głosów. Lista obecno�ci powinna zosta� podpisana przez przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 
i wyło�ona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadaj�cych jedn� dziesi�t� kapitału 
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zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecno�ci powinna by� sprawdzona przez wybran� 
w tym celu komisj�, zło�on� co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy maj� prawo wyboru jednego członka komisji. 

Prawo do uzyskania informacji 

Zarz�d jest zobowi�zany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego ��danie 
informacji dotycz�cych Spółki, je�eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj�tej porz�dkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. Je�eli przemawiaj� za tym wa�ne powody, Zarz�d mo�e udzieli� informacji na pi�mie poza Walnym 
Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarz�d jest obowi�zany udzieli� informacji nie pó�niej ni� w terminie dwóch 
tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki ��dania podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarz�d odmawia udzielenia informacji, je�eli mogłoby to wyrz�dzi� szkod� Spółce, spółce powi�zanej ze Spółk� albo 
spółce lub spółdzielni zale�nej od Spółki, w szczególno�ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsi�biorstwa. Członek Zarz�du mo�e odmówi� udzielenia informacji, je�eli udzielenie informacji 
mogłoby stanowi� podstaw� jego odpowiedzialno�ci karnej, cywilnoprawnej b�d� administracyjnej. 

Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny by� przekazane do publicznej wiadomo�ci w formie raportu 
bie��cego. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia ��danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, mo�e zło�y� wniosek do s�du rejestrowego o zobowi�zanie Zarz�du do udzielenia informacji. 
Wniosek taki nale�y zło�y� w terminie tygodnia od zako�czenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono 
udzielenia informacji. Akcjonariusz mo�e równie� zło�y� wniosek do s�du rejestrowego o zobowi�zanie Spółki do 
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z Rozporz�dzeniem 
o Raportach Spółka b�dzie obowi�zana przekaza� w formie raportu bie��cego informacje udzielone akcjonariuszowi 
w nast�pstwie zobowi�zania Zarz�du przez s�d rejestrowy w przypadkach, o których mowa powy�ej. 

Prawo ��dania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

Ka�dy akcjonariusz Spółki ma prawo ��da� wydania odpisów sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki 
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpó�niej 
na pi�tna�cie dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�� w szczególno�ci: 

	 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
ubiegły rok obrotowy; 

	 udzielenie absolutorium członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowi�zków; 

	 postanowienia dotycz�ce roszcze� o naprawienie szkody wyrz�dzonej przy zawi�zywaniu Spółki lub sprawowaniu 
zarz�du albo nadzoru; 

	 zbycie i wydzier�awienie przedsi�biorstwa lub jego zorganizowanej cz��ci oraz ustanowienie na nich 
ograniczonego prawa rzeczowego; 

	 dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat; 

	 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsze�stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa 
w art. 453 § 2 KSH; 

	 likwidacja Spółki; 

	 nabycie akcji własnych w celu umorzenia, umorzenie oraz obni�enie kapitału zakładowego Spółki; 

	 poł�czenie, przekształcenie oraz podział Spółki; 

	 zmiana Statutu Spółki. 

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale�y równie�: 

	 zatwierdzenie regulaminu Zarz�du; 

	 uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; 
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	 ustalanie zasad oraz wysoko�ci wynagrodze� członków Rady Nadzorczej; 

	 tworzenie, u�ycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, u�ycie kapitału zapasowego. 

Od Dnia Pierwszego Notowania uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, chyba �e 
przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewiduj� surowsze wymogi dla powzi�cia danej uchwały.  

Od Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie jest wa�ne bez wzgl�du na liczb� reprezentowanych na nim akcji, 
z zastrze�eniem, �e do podj�cia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie § 15 ust. 
3 i 4 Statutu wymagana jest obecno�� akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

Prawo do ��dania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentuj�cych co najmniej jedn� pi�t� kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady 
Nadzorczej powinien zosta� dokonany przez najbli�sze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami. W takim przypadku tryb przewidziany w Statucie nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze b�d� stosowa� 
procedur� przewidzian� w Kodeksie Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest nast�puj�cy: całkowita liczba 
akcji Spółki jest dzielona przez całkowit� liczb� członków Rady Nadzorczej Spółki (liczba ta, na Dat� Prospektu, 
wynosiła pi��). Akcjonariusze, którzy reprezentuj� tak� liczb� akcji, mog� utworzy� oddzieln� grup� celem wyboru 
jednego członka Rady Nadzorczej i nie mog� głosowa� przy wyborze innych członków. Je�eli po głosowaniu w trybie 
głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostan� nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie 
uczestniczyli w utworzeniu �adnej grupy, b�d� uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej. Je�eli 
wyboru Rady Nadzorczej dokonuje si� w trybie głosowania oddzielnymi grupami, ograniczenie uprzywilejowania co do 
prawa głosu nie ma zastosowania, a ka�da Akcja daje prawo do jednego głosu z wył�czeniem ogranicze� dotycz�cych 
akcji, które nie uprawniaj� do wykonywania prawa głosu.  

Prawo do zaskar�ania uchwał Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusze Spółki s� uprawnieni do zaskar�ania uchwał podj�tych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa 
o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem b�d� dobrymi obyczajami i godz�ca w interes Spółki lub maj�ca 
na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki mo�e by� zaskar�ona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa 
o uchylenie uchwały. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno by� wniesione w terminie miesi�ca od dnia 
otrzymania wiadomo�ci o uchwale, nie pó�niej jednak ni� w terminie trzech miesi�cy od dnia powzi�cia uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały  

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustaw� mo�e by� zaskar�ona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko 
Spółce o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały Walnego Zgromadzenia powinno by� wniesione w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia, nie pó�niej jednak ni� w terminie roku od dnia powzi�cia uchwały. 

Podmioty uprawnione do zaskar�enia uchwał Walnego Zgromadzenia 

Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci lub powództwa o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia przysługuje: 

	 Zarz�dowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; 

	 akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzi�ciu za��dał zaprotokołowania 
sprzeciwu; 

	 akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu; oraz 

	 akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub te� powzi�cia uchwały w sprawie nieobj�tej porz�dkiem obrad. 



STELMET S.A. 

 

235 
 

Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zmiana praw posiadaczy Akcji w formie zmiany postanowie� Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podj�tej 
wi�kszo�ci� trzech czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsi�biorców KRS. Ponadto uchwała dotycz�ca zmiany 
Statutu, zwi�kszaj�ca �wiadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplaj�ca prawa przyznane osobi�cie akcjonariuszom 
Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy. 

Umorzenie Akcji 

Akcje mog� by� umarzane w drodze obni�enia kapitału zakładowego Spółki, przy czym umorzenie wymaga zgody 
akcjonariusza Spółki. Statut nie zawiera postanowienia dotycz�cego przymusowego umorzenia Akcji. Warunki, 
podstawa prawna i tryb umorzenia Akcji oraz wysoko�� wynagrodzenia za umarzane Akcje lub uzasadnienie umorzenia 
bez wynagrodzenia okre�la ka�dorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały. 

Prawo do ��dania wyboru rewidenta do spraw szczególnych 

Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadaj�cych co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie mo�e podj�� uchwał� w sprawie zbadania przez biegłego, na 
koszt Spółki, okre�lonego zagadnienia zwi�zanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci 
mog� w tym celu ��da� zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub ��da� umieszczenia sprawy podj�cia tej 
uchwały w porz�dku obrad najbli�szego Walnego Zgromadzenia. ��danie nale�y zło�y� na pi�mie do Zarz�du najpó�niej 
na miesi�c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Je�eli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia ��dania Zarz�dowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, s�d rejestrowy po 
wezwaniu Zarz�du do zło�enia o�wiadczenia mo�e upowa�ni� do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy Spółki wyst�puj�cych z tym ��daniem. S�d wyznacza przewodnicz�cego tego Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna okre�la� w szczególno�ci: 

	 oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgod� na pi�mie; 

	 przedmiot i zakres badania, zgodny z tre�ci� wniosku, chyba �e wnioskodawca wyraził na pi�mie zgod� na ich 
zmian�; 

	 rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udost�pni� biegłemu; oraz 

	 termin rozpocz�cia badania, nie dłu�szy ni� trzy miesi�ce od dnia podj�cia uchwały. 

Je�eli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z tre�ci� wniosku albo podejmie tak� uchwał� z naruszeniem 
art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mog�, w terminie 14 dni od dnia podj�cia uchwały, wyst�pi� 
do s�du rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

Rewidentem do spraw szczególnych mo�e by� wył�cznie podmiot posiadaj�cy wiedz� fachow� i kwalifikacje niezb�dne do 
zbadania sprawy okre�lonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewni� sporz�dzenie rzetelnego i obiektywnego 
sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� podmiot �wiadcz�cy w okresie obj�tym 
badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominuj�cego lub zale�nego, jak równie� jej jednostki dominuj�cej lub 
znacz�cego inwestora w rozumieniu Ustawy o Rachunkowo�ci. Rewidentem do spraw szczególnych nie mo�e by� równie� 
podmiot, który nale�y do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który �wiadczył usługi, o których mowa powy�ej. 

Zarz�d i Rada Nadzorcza s� obowi�zane udost�pni� rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty okre�lone 
w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu s�du  
o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a tak�e udzieli� wyja�nie� niezb�dnych do przeprowadzenia badania. 

Rewident do spraw szczególnych jest obowi�zany przedstawi� Zarz�dowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie 
z wyników badania. Zarz�d jest obowi�zany przekaza� to sprawozdanie w trybie raportu bie��cego. Sprawozdanie 
rewidenta do spraw szczególnych nie mo�e ujawnia� informacji stanowi�cych tajemnic� techniczn�, handlow� lub 
organizacyjn� Spółki, chyba �e jest to niezb�dne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Zarz�d zobowi�zany jest zło�y� sprawozdanie ze sposobu uwzgl�dnienia wyników badania na najbli�szym Walnym 
Zgromadzeniu. 
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WARUNKI OFERTY 

Oferta 

W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuj� ł�cznie nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 5.872.843 akcji 
zwykłych na okaziciela o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, w tym nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 
nowo emitowanych akcji serii C Spółki i nie wi�cej ni� 4.404.633 istniej�cych akcji wyemitowanych w kapitale 
zakładowym Spółki. Spółka oferuje nie mniej ni� 1 oraz nie wi�cej ni� 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedaj�cy oferuje nie wi�cej ni� 4.404.633 akcji zwykłych na okaziciela serii A 
i B, w tym nie wi�cej ni� 1.481.582 istniej�cych akcji serii A oraz nie wi�cej ni� 2.923.051 istniej�cych akcji serii B. 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów 
b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych. 

Na Dat� Prospektu Spółka zamierza ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 
podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniej�cych akcji Spółki o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da, 
w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A oraz 2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równie� nie wi�cej ni� 1.468.210 
akcji zwykłych serii C o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da obj�tych publiczn� subskrypcj� oraz nie wi�cej ni� 
1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C. 

Najpó�niej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami 
podejm� decyzj� o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych 
Akcji oferowanych przez Spółk� w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego w Ofercie. Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy mog� podj�� decyzj� o zmniejszeniu 
odpowiednio liczby Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych obj�tych Ofert� lub zrezygnowa� z przeprowadzenia Oferty 
(zob. rozdz. „Zawieszenie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia Oferty” poni�ej). 

O ile wszystkie Nowe Akcje zostan� wyemitowane i obj�te przez inwestorów, a Akcjonariusz Sprzedaj�cy sprzeda 
wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowi� b�d� 20% kapitału zakładowego 
Spółki i uprawnia� do 20% ł�cznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Na Dat� Prospektu przewiduje si�, �e Inwestorzy Indywidualni obejm� ł�cznie nie wi�cej ni� 10% ł�cznej liczby Akcji 
Oferowanych, które zostan� ostatecznie zaoferowane w Ofercie. Inwestorom Indywidualnym mog� zosta� przydzielone 
wył�cznie Nowe Akcje albo wył�cznie Akcje Sprzedawane albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. Intencj� 
Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wył�cznie akcji jednego rodzaju, tj. 
wył�cznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wył�cza mo�liwo�ci przydzielenia Inwestorom Indywidualnym 
zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. Inwestorom Instytucjonalnym mog� za� zosta� przydzielone wył�cznie 
Nowe Akcje albo wył�cznie Akcje Sprzedawane, albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. 

Akcje Oferowane s� przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zwi�zku z Ofert� mog� 
zosta� podj�te ograniczone działania promocyjne maj�ce na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom 
instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wył�czeniem Polski) zgodnie z Regulacj� S (ang. Regulation 
S) wydan� na podstawie Ameryka�skiej Ustawy o Papierach Warto�ciowych oraz zgodnie z wła�ciwymi przepisami 
prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty b�dzie prowadzona. W celu prowadzenia powy�szych ograniczonych 
działa� promocyjnych, w ka�dym przypadku zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie 
działania b�d� podejmowane, został sporz�dzony dokument marketingowy w j�zyku angielskim na podstawie informacji 
zawartych w Prospekcie („Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie b�dzie podlegał zatwierdzeniu 
przez KNF ani przez �aden inny organ administracji publicznej, w szczególno�ci w jurysdykcjach, gdzie b�d� 
prowadzone działania promocyjne w zwi�zku z Ofert�. 

Inwestorzy powinni zwróci� uwag� na fakt, �e Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wył�cznie na terytorium 
Polski, a jedynym prawnie wi���cym dokumentem ofertowym sporz�dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj�cym 
informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do 
Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizuj�cymi do Prospektu oraz informacj� o ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom 
inwestorów oraz Cenie Akcji Oferowanej. 
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Uprawnieni inwestorzy 

Uprawnionymi do wzi�cia udziału w Ofercie s�: 

	 Inwestorzy Indywidualni; oraz 

	 Inwestorzy Instytucjonalni. 

Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów lub okre�lonych grup 
powi�zanych (wł�cznie z programami dla rodzin i osób zaprzyja�nionych) przy przydziale Akcji Oferowanych. 
Nierezydenci zamierzaj�cy zło�y� zapis na Akcje Oferowane powinni zapozna� si� z odpowiednimi przepisami kraju 
swego pochodzenia, a tak�e z informacjami na temat ogranicze� dotycz�cych mo�liwo�ci oferowania Akcji 
Oferowanych znajduj�cymi si� w Prospekcie w rozdziale „Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”.  

Szczegółowe informacje na temat zawieszenia Oferty i odst�pienia od przeprowadzenia Oferty oraz ich konsekwencji dla 
składania zapisów na Akcje Oferowane znajduj� si� w punkcie „Zawieszenie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia 
Oferty” poni�ej. 

Przewidywany harmonogram Oferty 

Poni�ej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego. 

Do 26 wrze�nia 2016 r. publikacja Prospektu 

zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji 

27 wrze�nia 2016 r. rozpocz�cie procesu budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów 
Instytucjonalnych 

11 pa�dziernika 2016 r. zako�czenie procesu budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów 
Instytucjonalnych 

nie pó�niej ni� 12 pa�dziernika 2016 r. 
(do godz. 9.00) 

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom 
inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych 

podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji, okre�laj�cego Cen� 
Akcji Oferowanych oraz ostateczn� liczb� Akcji Oferowanych w ramach 
Oferty 

opublikowanie informacji o Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie 
Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji 
Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

od 12 pa�dziernika 2016 r., ale nie 
wcze�niej ni� po opublikowaniu Ceny 
Akcji Oferowanych ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz 
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
poszczególnym kategoriom inwestorów,  
do 14 pa�dziernika 2016 r. 

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów 
Indywidualnych 

17 pa�dziernika 2016 r. ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zast�pczych, którzy 
odpowiedz� na zaproszenia Gwaranta Oferty lub zapisy Gwaranta Oferty  
w wykonaniu zobowi�za� wynikaj�cych z Umowy o Plasowanie Akcji 

do 18 pa�dziernika 2016 r. przydział Akcji Oferowanych 

około 25 pa�dziernika 2016 r. zakładany pierwszy dzie� notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji 
Sprzedawanych, i Praw do Akcji na GPW 

Ostateczna liczba oferowanych Nowych Akcji zostanie ustalona w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami (i) przez 
Zarz�d na podstawie upowa�nienia dla Zarz�du wynikaj�cego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania 
przez Zarz�d z upowa�nienia, o którym mowa w pkt (i) powy�ej, b�dzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji. 



STELMET S.A. 

 

238 
 

Inwestorom, którzy zło�� zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o cenie 
Akcji Oferowanych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty i o ostatecznej liczbie 
Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwa� b�dzie uprawnienie do 
uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu poprzez zło�enie o�wiadczenia na pi�mie, w terminie 2 Dni 
Roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy  
o Ofercie Publicznej w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został 
zło�ony zapis, których lista zostanie podana do publicznej wiadomo�ci przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów od 
inwestorów na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach 
internetowych Współoferuj�cych: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu 
Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl), a w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego 
Koordynatora, u którego zło�ył zapis. 

Powy�szy harmonogram mo�e ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, s� niezale�ne od 
Spółki lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego. Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami, zastrzegaj� sobie prawo do zmiany powy�szego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie 
przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego w sposób, w jaki został 
opublikowany niniejszy Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz dodatkowo, w celach 
informacyjnych, na stronach internetowych Współoferuj�cych: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego 
(www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl). W przypadku, gdy w ocenie Spółki  
i Akcjonariusza Sprzedaj�cego zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znacz�cy wpłyn�� na ocen� Akcji 
Oferowanych, informacja ta zostanie udost�pniona do publicznej wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu (po jego 
uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zmiana terminów rozpocz�cia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomo�ci stosownej informacji w tej 
sprawie nast�pi najpó�niej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpocz�cia przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane. 

Zmiana terminów zako�czenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomo�ci stosownej informacji w tej 
sprawie nast�pi najpó�niej w dniu zako�czenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Nowe terminy dla innych zdarze� przewidzianych w harmonogramie zostan� podane do publicznej wiadomo�ci 
najpó�niej w dniu upływu danego terminu, z wyj�tkiem skrócenia terminu zako�czenia budowania ksi�gi popytu w�ród 
Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomo�ci najpó�niej do godz. 15:00 w dniu 
upływu takiego skróconego terminu. 

Zmiana terminów Oferty nie b�dzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia Oferty. 

Je�li decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podj�ta po przeprowadzeniu procesu budowania ksi�gi popytu, 
ale przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów, Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami mog� ponownie przeprowadzi� proces budowania ksi�gi popytu, przy czym w takiej sytuacji okre�l�, 
czy wcze�niej zło�one deklaracje i zaproszenia nabycia trac� czy te� zachowuj� wa�no��. 

Zmiany terminów przeprowadzenia Oferty mog� odbywa� si� tylko w okresie wa�no�ci Prospektu. 

Zawieszenie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia Oferty 

Przed rozpocz�ciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów na Akcje Oferowane Spółka i Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog� zawiesi� przeprowadzenie Oferty bez wyznaczania jej 
nowych terminów. Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog�  
w pó�niejszym terminie ustali� nowy harmonogram Oferty. 

Po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów od inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu  
z Globalnymi Koordynatorami, mog� zawiesi� przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowych terminów Oferty. Spółka  
i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mog� w pó�niejszym terminie ustali� nowy 
harmonogram Oferty. Oferta mo�e zosta� zawieszona tylko z wa�nych powodów. Do wa�nych powodów nale�y zaliczy� 
w szczególno�ci zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłyn��, bezpo�rednio lub po�rednio, na powodzenie 
Oferty lub powodowa� zwi�kszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub subskrybentów Akcji Oferowanych. Decyzja 
w przedmiocie zawieszenia Oferty mo�e zosta� podj�ta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które 
mog� zosta� ustalone w terminie pó�niejszym. 
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Informacja o zawieszeniu Oferty przed dniem rozpocz�cia przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie przekazana do 
publicznej wiadomo�ci w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego  
w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpocz�ciu przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie podana do publicznej 
wiadomo�ci w trybie przewidzianym w art. 51 Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu 
przez KNF. Aneks ten b�dzie podany do publicznej wiadomo�ci w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy 
Prospekt. 

Je�li decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podj�ta po przeprowadzeniu procesu budowania ksi�gi popytu, ale przed 
rozpocz�ciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu 
z Globalnymi Koordynatorami, mog� ponownie przeprowadzi� proces budowania ksi�gi popytu, przy czym w takiej 
sytuacji okre�l�, czy wcze�niej zło�one deklaracje i zaproszenia do nabycia lub obj�cia Akcji Oferowanych trac� czy 
zachowuj� wa�no��. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizuj�cego do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Je�eli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podj�ta w okresie od rozpocz�cia przyjmowania zapisów do dnia przydziału 
Akcji Oferowanych, zło�one zapisy, jak równie� dokonane wpłaty b�d� w dalszym ci�gu uwa�ane za wa�ne, jednak�e 
Inwestorzy Indywidualni, którzy zło�yli zapisy na Akcje Oferowane przed udost�pnieniem do publicznej wiadomo�ci 
informacji o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, b�d� uprawnieni do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onych 
zapisów na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej poprzez zło�enie stosownego o�wiadczenia na pi�mie w jednym 
z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został zło�ony zapis, a w przypadku 
Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył zapis, w terminie dwóch dni 
roboczych od dnia udost�pnienia do publicznej wiadomo�ci aneksu do Prospektu dotycz�cego zawieszenia Oferty. 

Przed rozpocz�ciem okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu  
z Globalnymi Koordynatorami, mog�, według własnego uznania, odst�pi� od przeprowadzenia Oferty bez podania 
przyczyn, tym samym dokonuj�c skutecznego odwołania Oferty. 

Po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami, mog�, według własnego uznania, odst�pi� od przeprowadzenia Oferty, o ile, zdaniem Spółki  
i Akcjonariusza Sprzedaj�cego, istniej� ku temu wa�ne powody. Do wa�nych powodów mo�na zaliczy� w szczególno�ci: 
(i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granic�, które mogłyby mie� 
istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodark� Polski, Ofert� lub na działalno�� Grupy (np. zamachy 
terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze ni� 
wskazane w punkcie (i) powy�ej, mog�ce mie� istotny, bezpo�redni lub po�redni, negatywny wpływ na działalno�� Grupy 
lub mog�ce skutkowa� wyrz�dzeniem Grupie istotnej, bezpo�redniej lub po�redniej, szkody lub doprowadzi� do istotnego, 
bezpo�redniego lub po�redniego, zakłócenia jego działalno�ci; (iii) istotn�, bezpo�redni� lub po�redni�, negatywn� zmian� 
dotycz�c� działalno�ci, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie 
obrotu papierami warto�ciowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych, je�li okoliczno�ci te mogłyby wywrze� 
istotny negatywny wpływ na Ofert�; (v) niezadowalaj�cy poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie 
budowania ksi�gi popytu w zakresie liczby Akcji Oferowanych b�d� ich ceny; (vi) niewystarczaj�c�, zdaniem Globalnych 
Koordynatorów, prognozowan� liczb� Akcji w obrocie na GPW, niezapewniaj�c� odpowiedniej płynno�ci Akcji; (vii) nagłe 
i nieprzewidziane zmiany, które mog� wywrze� bezpo�redni lub po�redni, istotny i niekorzystny wpływ na działalno�� 
Grupy; lub (viii) wypowiedzenie lub rozwi�zanie Umowy o Plasowanie Akcji. 

Odst�pienie od przeprowadzenia Oferty nie b�dzie mo�liwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mo�e podj�� decyzj� o zmniejszeniu liczby 
Akcji Sprzedawanych oferowanych przez siebie, jak równie� mo�e podj�� decyzj� o odst�pieniu od Oferty w odniesieniu 
do oferowanych przez siebie Akcji Sprzedawanych, przy czym decyzj� tak� mo�e podj�� do momentu ustalenia Ceny 
Akcji Oferowanych. Informacja o zmniejszeniu liczby oferowanych Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego zostanie podana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Do momentu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy mo�e na zasadach opisanych powy�ej, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podj�� 
niezale�nie od Spółki decyzj� o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty. W takim przypadku Spółka mo�e przeprowadzi� 
Ofert� bez udziału Akcjonariusza Sprzedaj�cego. W okresie nast�puj�cym po ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, do 
dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych decyzja o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty mo�e zosta� podj�ta  
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ł�cznie przez Spółk� i Akcjonariusza Sprzedaj�cego w odniesieniu do 
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wszystkich Akcji Oferowanych. Z kolei podj�cie przez Spółk�, na zasadach opisanych powy�ej, decyzji o odst�pieniu od 
przeprowadzenia Oferty oznacza� b�dzie tak�e odst�pienie od przeprowadzenia Oferty przez Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego, a podj�cie przez Spółk�, na zasadach opisanych powy�ej, decyzji o zawieszeniu Oferty oznacza� b�dzie 
tak�e równoczesne zawieszenie Oferty przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego. Natomiast nie jest mo�liwe zawieszenie 
Oferty jedynie w stosunku do Akcji Sprzedawanych i równoczesne kontynuowanie Oferty w zakresie odnosz�cym si� do 
Nowych Akcji. 

Ewentualne odst�pienie od przeprowadzenia Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania si� przez Spółk�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile Akcjonariusz 
Sprzedaj�cy i Spółka w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami nie postanowi� inaczej. 

Je�eli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejm� decyzj� 
o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty w cało�ci, a jednocze�nie Spółka nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania si�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym 
zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, w formie 
komunikatu aktualizuj�cego, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt. W takim przypadku, gdy odst�pienie od 
przeprowadzenia Oferty nast�piło po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie zło�one 
zapisy zostan� uniewa�nione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostan� im zwrócone, bez odsetek i innych 
rekompensat, w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci informacji o odst�pieniu od 
przeprowadzenia Oferty. 

Je�eli Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejmie decyzj� o odst�pieniu od 
przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, a jednocze�nie Spółka nie zrezygnuje 
z przeprowadzenia Oferty bez udziału Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania si�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym 
zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w formie aneksu, 
w sposób w jaki został opublikowany Prospekt.  

Je�eli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejm� decyzj� 
o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty w cało�ci oraz Spółka zrezygnuje z zamiaru ubiegania si� o dopuszczenie Akcji 
Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym zakresie zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie ogłoszenia zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej w ten 
sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku, gdy odst�pienie od przeprowadzenia Oferty 
nast�piło po rozpocz�ciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie zło�one zapisy zostan� 
uniewa�nione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostan� im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat, 
w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci informacji o odst�pieniu od przeprowadzenia Oferty. 

Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych 

Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzeda�y Akcji Sprzedawanych (ł�cznie „Cena Akcji Oferowanych”) zostanie 
ustalona w drodze budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy ksi�gi 
popytu inwestorzy b�d� składa� deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które 
zgłoszony jest popyt, oraz cenie. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez Spółk� i Akcjonariusza Sprzedaj�cego w uzgodnieniu  
z Globalnymi Koordynatorami po zako�czeniu procesu budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Na potrzeby procesu budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny 
przedział cenowy, który nie b�dzie podany do publicznej wiadomo�ci oraz który mo�e ulec zmianie. 

Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia dla Zarz�du przewidzianego  
w Uchwale Emisyjnej. 

Cena Akcji Oferowanych b�dzie taka sama dla: (i) Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych oraz (ii) Inwestorów 
Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja na temat Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Spółk� do publicznej wiadomo�ci w trybie 
okre�lonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Z uwagi na brak wskazania w tre�ci Prospektu Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
oferowanych w Ofercie, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorom Indywidualnym oraz 
Inwestorom Instytucjonalnym, którzy składaj� zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej 



STELMET S.A. 

 

241 
 

wiadomo�ci informacji o Cenie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 
oferowanych w ramach Oferty i informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów, przysługuje uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu poprzez 
zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego 
został zło�ony zapis, a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył 
zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji. Nale�y jednak 
zauwa�y�, �e zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje si�, aby rozpocz�cie przyjmowania zapisów nast�piło 
przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o Cenie Akcji Oferowanych. Dlatego te� nie przewiduje si�, 
aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego 
zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych 

Najpó�niej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami podejm� 
decyzj� o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji 
oferowanych przez Spółk� w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego w Ofercie. Ponadto Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustal� 
ostateczn� liczb� Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Intencj� Spółki i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych. 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy i Spółka mog� zrezygnowa� z przeprowadzenia Oferty. Akcjonariusz Sprzedaj�cy,  
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mo�e podj�� decyzj� o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych 
oferowanych przez siebie, jak równie� mo�e podj�� decyzj� o odst�pieniu od Oferty w odniesieniu do oferowanych przez 
siebie Akcji Sprzedawanych, najpó�niej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Zawieszenie Oferty lub 
odst�pienie od przeprowadzenia Oferty” powy�ej). 

Ostateczna liczba Nowych Akcji zostanie ustalona: (i) przez Zarz�d na podstawie upowa�nienia dla Zarz�du 
wynikaj�cego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarz�d z upowa�nienia, o którym mowa 
w punkcie (i) powy�ej, b�dzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji. Na Dat� Prospektu Zarz�d nie podj�ł decyzji odno�nie 
do ewentualnego skorzystania z powy�szego upowa�nienia, w zwi�zku z czym na Dat� Prospektu ostateczna liczba 
Nowych Akcji nie jest ustalona. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji 
oferowanych w Ofercie oraz o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie oraz informacja  
o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostan� podane do 
publicznej wiadomo�ci wraz z informacj� o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy  
o Ofercie Publicznej. 

Z uwagi na brak wskazania w tre�ci Prospektu Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 
oferowanych w Ofercie, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Inwestorom Indywidualnym oraz 
Inwestorom Instytucjonalnym, którzy składaj� zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej 
wiadomo�ci informacji o Cenie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych 
oferowanych w ramach Oferty i informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów, przysługuje uprawnienie do uchylenia si� od skutków prawnych zło�onego zapisu poprzez 
zło�enie o�wiadczenia na pi�mie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego 
został zło�ony zapis, a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył 
zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomo�ci takiej informacji. Nale�y jednak 
zauwa�y�, �e zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje si�, aby rozpocz�cie przyjmowania zapisów nast�piło 
przed przekazaniem do publicznej wiadomo�ci informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych  
w Ofercie. Dlatego te� nie przewiduje si�, aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia 
si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zasady składania zapisów 

Informacje ogólne 

Zapisy na Akcje Oferowane s� bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrze�eniem prawa do uchylenia si� od skutków 
prawnych zło�onego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej), a tak�e nie mog� zawiera� 



STELMET S.A. 

 

242 
 

jakichkolwiek zastrze�e� lub dodatkowych warunków realizacji oraz wi��� inwestorów składaj�cych takie zapisy do dnia 
dokonania przydziału Akcji Oferowanych. W przypadku udost�pnienia do publicznej wiadomo�ci aneksu do Prospektu 
inwestor, który zło�ył zapis na Akcje Oferowane przed udost�pnieniem aneksu, mo�e uchyli� si� od skutków prawnych 
zło�onego zapisu na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składaj�c (i) w przypadku Inwestorów 
Indywidualnych w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został zło�ony 
zapis, a (ii) w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło�ył zapis, 
odpowiednie o�wiadczenie w tym zakresie na pi�mie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udost�pnienia aneksu do 
publicznej wiadomo�ci. Prawo uchylenia si� od skutków prawnych zło�onych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy 
aneks jest udost�pniany w zwi�zku z bł�dami w tre�ci Prospektu, o których Spółka lub Akcjonariusz Sprzedaj�cy 
powzi�li wiadomo�� po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka 
lub Akcjonariusz Sprzedaj�cy powzi�li wiadomo�� po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych. 

Zło�enie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora m.in., �e: (i) zapoznał si� z tre�ci� 
Prospektu; (ii) wyraził zgod� na brzmienie Statutu Spółki; (iii) zaakceptował warunki Oferty; (iv) wyraził zgod� na 
przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych ni� liczba podana w zło�onych przez niego zapisach b�d� 
nieprzydzielenie mu �adnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami okre�lonymi w Prospekcie oraz 
(v) wyraził zgod� na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezb�dnym do przeprowadzenia Oferty oraz 
zapewnienia zgodno�ci z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami (wył�cznie  
w odniesieniu do osób fizycznych). Ponadto ka�dy Inwestor Indywidualny składaj�cy zapis na Akcje Oferowane b�dzie 
zobowi�zany w szczególno�ci wskaza� w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz zło�y� 
wymagane o�wiadczenia i upowa�nienia oraz udzieli� w formularzu zapisu upowa�nienia dla Współoferuj�cych  
i Członka Konsorcjum Detalicznego przyjmuj�cego zapisy do przekazania informacji obj�tych tajemnic� zawodow�,  
w tym informacji zwi�zanych z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezb�dnym dla przeprowadzenia 
Oferty oraz upowa�nienia dla Współoferuj�cych, Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego do otrzymania takich informacji. 

Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powy�ej oraz innych wymaganych informacji b�d� podanie 
nieprawdziwych b�d� nieprawidłowych informacji spowoduje, i� zapis danego Inwestora Indywidualnego zostanie 
uznany za niewa�ny. Wszelkie konsekwencje, w tym niewa�no�� zapisu, wynikaj�ce z niewła�ciwego wypełnienia 
formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosi inwestor. 

Inwestor jest zwi�zany zapisem na Akcje Oferowane od daty zło�enia zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji 
Oferowanych, jednak�e nie dłu�ej ni� przez okres trzech miesi�cy od dnia rozpocz�cia przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane. Inwestor przestaje by� zwi�zany zapisem w przypadku odst�pienia przez Spółk� i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego od przeprowadzenia Oferty. 

W momencie składania zapisów inwestorzy nie b�d� ponosi� dodatkowych kosztów ani uiszcza� podatków, z wyj�tkiem 
ewentualnych kosztów zwi�zanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów warto�ciowych, o ile inwestor 
składaj�cy zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcze�niej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, 
zgodnie z postanowieniami wła�ciwych umów i regulaminów podmiotu przyjmuj�cego zapis. Informacje na temat 
opodatkowania znajduj� si� w rozdziale „Opodatkowanie”. 

Inwestorzy Indywidualni 

Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych musi posiada� rachunek papierów warto�ciowych. 
Osoby zamierzaj�ce obj�� Akcje Oferowane, nieposiadaj�ce rachunku papierów warto�ciowych, powinny otworzy� taki 
rachunek przed zło�eniem zapisu. W przypadku gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno 
zosta� zło�one zgodnie z zasadami składania zlece� przez klientów banku depozytariusza. 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane b�d� w wybranych placówkach („POK”) Domu 
Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Domu Maklerskiego mBanku, a tak�e w POK-ach firm inwestycyjnych, które 
przyst�pi� do konsorcjum detalicznego i b�d� przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane 
(ł�cznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a ka�dy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”). 
Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane b�d� zapisy, zostanie podana 
do publicznej wiadomo�ci przed rozpocz�ciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie 
internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz, dodatkowo w celach informacyjnych, na stronach internetowych 
Współoferuj�cych (www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl). 

Zapisy musz� by� składane na formularzach zapisu dost�pnych w POK-ach Członków Konsorcjum Detalicznego lub 
faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych �rodków komunikacji elektronicznej, je�eli dany Członek 
Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania zapisów. W celu uzyskania informacji na temat 
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szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególno�ci na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu 
zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działaj�ce w imieniu inwestorów oraz (ii) 
mo�liwo�ci składania zapisów w innej formie ni� pisemna potencjalni inwestorzy powinni skontaktowa� si� z Członkiem 
Konsorcjum Detalicznego, w którym zamierzaj� zło�y� zapis. 

Inwestor Indywidualny wyra�a zgod� na przydzielenie mu albo wył�cznie Nowych Akcji albo wył�cznie Akcji 
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych, z zastrze�eniem, i� intencj� Spółki  
i Akcjonariuszy Sprzedaj�cych jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wył�cznie akcji jednego rodzaju,  
tj. wył�cznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wył�cza mo�liwo�ci przydzielenia Inwestorom 
Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. 

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane b�d� wył�cznie od tych Inwestorów Indywidualnych, którzy w chwili 
składania zapisów posiadaj� otwarte rachunki papierów warto�ciowych. Osoby zamierzaj�ce zło�y� zapis, nieposiadaj�ce 
rachunku papierów warto�ciowych powinny otworzy� taki rachunek najpó�niej przed zło�eniem zapisu. W przypadku 
zapisów zło�onych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Oferowanych nast�pi 
zgodnie z zasadami podmiotów prowadz�cych rachunki zbiorcze. 

W momencie składania zapisu inwestor zobowi�zany jest zło�y� nieodwołaln� dyspozycj� deponowania nabytych przez 
niego Akcji Oferowanych na prowadzonym dla niego rachunku papierów warto�ciowych. Dyspozycja deponowania 
Akcji Oferowanych stanowi integraln� cz��� formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikaj�ce z niewła�ciwego 
wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor. 

Inwestorzy Indywidualni maj� prawo zło�y� wi�cej ni� jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden 
zapis zło�ony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie mo�e by� wi�ksza ni� 195.761 Akcji Oferowanych. Zapis 
opiewaj�cy na wi�ksz� liczb� Akcji Oferowanych ni� 195.761 Akcji Oferowanych b�dzie traktowany jak zapis na 
195.761 Akcji Oferowanych. Zapis zło�ony przez Inwestora Indywidualnego nie mo�e obejmowa� mniej ni� 10 Akcji 
Oferowanych. Zapisy zło�one na mniej ni� 10 Akcji Oferowanych b�d� uwa�ane za niewa�ne. Ł�cznie zapisy zło�one 
przez danego Inwestora Indywidualnego u jednego Członka Konsorcjum Detalicznego nie mog� opiewa� na wi�cej ni� 
195.761 Akcji Oferowanych. Je�li ł�cznie zapisy zło�one przez jednego inwestora u jednego Członka Konsorcjum 
Detalicznego przekrocz� 195.761 Akcji Oferowanych, takie zapisy zostan� uznane za zło�one ł�cznie na 195.761 Akcji 
Oferowanych. Odpowiedzialno�� za prawidłow� weryfikacj� minimalnego i maksymalnego limitu liczby Akcji 
Oferowanych w zło�onych przez Inwestorów Indywidualnych zapisach u jednego Członka Konsorcjum Detalicznego 
ponosz� poszczególni Członkowie Konsorcjum Detalicznego. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Po zako�czeniu procesu budowania ksi�gi popytu Spółka i Akcjonariusz Sprzedaj�cy, w uzgodnieniu z Globalnymi 
Koordynatorami, dokona uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostan� wysłane zaproszenia 
do zło�enia zapisu na Akcje Oferowane i którzy b�d� uprawnieni do zło�enia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie 
wskazanej w zaproszeniu do zło�enia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim 
zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostan� przesłane przez Globalnych Koordynatorów. 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów na Akcje 
Oferowane, b�d� przyjmowane przez Globalnych Koordynatorów na zasadach okre�lonych w zaproszeniu do składania 
zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane b�d� przyjmowane na pi�mie, na formularzu zapisu 
udost�pnionym przez Globalnych Koordynatorów. Formularz zapisu zawiera� b�dzie tak�e obowi�zkowe polecenie 
zdeponowania akcji na rachunku inwestycyjnym inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad 
składania zapisów, w szczególno�ci na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez 
przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działaj�ce w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) 
sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktowa� si� z Globalnymi Koordynatorami. 

Ka�dy z Inwestorów Instytucjonalnych mo�e zło�y� zapis lub zapisy ł�cznie na tak� liczb� Akcji Oferowanych, która 
b�dzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do zło�enia zapisu i w tym 
kontek�cie liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do 
zło�enia zapisu jest maksymaln� liczb� Akcji Oferowanych, na które mo�e zło�y� zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy 
czym liczba ta mo�e by� inna dla ka�dego Inwestora Instytucjonalnego). Zapisy opiewaj�ce ł�cznie na wi�ksz� liczb� 
Akcji Oferowanych ni� wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj�cym, b�d� traktowane jako 
zapisy na maksymaln� liczb� Akcji Oferowanych, na które mo�e zło�y� zapis dany Inwestor Instytucjonalny. Instytucje 
zarz�dzaj�ce aktywami na zlecenie mog� zło�y� jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, doł�czaj�c do 
zapisu list� inwestorów zawieraj�c� dane wymagane jak w formularzu zapisu. W przypadku zło�enia przez inwestora 



STELMET S.A. 

 

244 
 

zapisu na mniejsz� liczb� Akcji Oferowanych ni� wynikaj�ca z otrzymanego zaproszenia inwestorowi takiemu mo�e 
zosta� przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikaj�ca ze zło�onego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji 
Oferowanych ni� wynikaj�ca ze zło�onego przez niego zapisu lub mo�e nie zosta� przydzielona �adna Akcja Oferowana. 

Inwestor Instytucjonalny wyra�a zgod� na przydzielenie mu albo wył�cznie Nowych Akcji, albo wył�cznie Akcji 
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. 

Zasady płatno�ci za Akcje Oferowane 

Inwestorzy Indywidualni 

Inwestorzy Indywidualni składaj�cy zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłaci� najpó�niej w momencie składania 
zapisu w kwocie w złotych stanowi�cej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jak� inwestor składa zapis, oraz Ceny 
Akcji Oferowanych powi�kszonej o ewentualn� prowizj� maklersk� Członka Konsorcjum Detalicznego przyjmuj�cego 
zapis. Płatno�� za Akcje Oferowane musi by� dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowi�zuj�cymi w danej 
firmie inwestycyjnej przyjmuj�cej zapis na Akcje Oferowane.  

Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest niewa�ny w cało�ci. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegaj� oprocentowaniu. Nierozliczone nale�no�ci nie mog� stanowi� wpłaty na 
Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłaci� składany zapis najpó�niej do ko�ca ostatniego dnia przyjmowania zapisów 
od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysoko�ci odpowiadaj�cej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na 
któr� Inwestor Instytucjonalny zło�ył zapis lub zapisy, oraz Ceny Akcji Oferowanych, w sposób zgodny z instrukcjami 
wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis mo�e zosta� uznany za wa�ny  
w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych nie wy�szej ni� wynikaj�ca z dokonanej wpłaty na Akcje Oferowane. 

Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny by� dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany  
w zaproszeniu do zło�enia zapisu. Jako dat� wpłaty uznaje si� dat� uznania tego rachunku kwot� pieni��n�. 

�rodki wpłacane za Akcje Oferowane nie s� oprocentowane. 

Przydział Akcji Oferowanych 

Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostan� przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz (ii) 
przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym, b�d� miały charakter uznaniowy i zostan� 
podj�te przez Spółk� i Akcjonariusza Sprzedaj�cego, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, po zako�czeniu 
przyjmowania zapisów. 

Po przekazaniu do publicznej wiadomo�ci informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym 
kategoriom inwestorów Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy zastrzegaj� sobie mo�liwo�� dokonania przesuni�� Akcji 
Oferowanych pomi�dzy poszczególnymi kategoriami inwestorów, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami,  
z zastrze�eniem, �e przesuni�te mog� by� tylko: (i) Akcje Oferowane, które nie zostały obj�te prawidłowo zło�onymi  
i opłaconymi zapisami, (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w wyniku uchylenia si� 
inwestorów od skutków prawnych zło�onych zapisów – zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. To działanie nie 
wpływa na zmian� ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostan� zaoferowane w Ofercie. 

W ramach przydziału Akcji Oferowanych w pierwszej kolejno�ci b�d� przydzielane Nowe Akcje. 

W zakresie, w jakim b�d� tego wymaga� przepisy prawa, informacje dotycz�ce wyników przydziału Akcji Oferowanych 
zostan� opublikowane w raporcie bie��cym zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6 Rozporz�dzenia o Raportach, przy czym 
rozpocz�cie notowania Akcji Dopuszczanych oraz Praw do Akcji b�dzie mo�liwe przed podaniem do publicznej 
wiadomo�ci wyników przydziału Akcji Oferowanych. 

Spółka ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy nie b�d� zawiadamiali indywidualnie inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji 
Oferowanych. Informacj� dotycz�c� liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu inwestorowi ka�da z osób b�dzie 
mogła uzyska� w podmiocie prowadz�cym jego rachunek papierów warto�ciowych. 
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Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany zgodnie z prawidłowo zło�onymi  
i opłaconymi zapisami. Inwestor Indywidualny wyra�a zgod� na przydzielenie mu albo wył�cznie Nowych Akcji, albo 
wył�cznie Akcji Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych, z zastrze�eniem, i� intencj� 
Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wył�cznie akcji jednego rodzaju,  
tj. wył�cznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wył�cza mo�liwo�ci przydzielenia Inwestorom 
Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. 

Akcje Oferowane zostan� przydzielone wył�cznie tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidłowo zło�yli i opłacili 
zapisy na Akcje Oferowane po Cenie Akcji Oferowanych, powi�kszonej o ewentualn� prowizj� firmy inwestycyjnej 
przyjmuj�cej zapis. Je�eli liczba Akcji Oferowanych, na które dokonali zapisów Inwestorzy Indywidualni, nie 
przekroczy liczby Akcji Oferowanych oferowanych tym inwestorom, Inwestorom Indywidualnym zostan� przydzielone 
Akcje Oferowane w liczbie wynikaj�cej z prawidłowo zło�onych i opłaconych zapisów. W przypadku wyst�pienia 
nadsubskrypcji przydział Akcji Oferowanych nast�pi na zasadach proporcjonalnej redukcji ka�dego ze zło�onych 
zapisów. Ułamkowe cz��ci Akcji Oferowanych zostan� zaokr�glone w dół do najbli�szej liczby całkowitej, a pozostałe 
Akcje Oferowane zostan� przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy zło�yli kolejno zapisy na najwi�ksz� liczb� 
Akcji Oferowanych. W przypadku zapisu na równ� liczb� Akcji Oferowanych o przydziale zdecyduje losowanie. 

Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano �adnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane 
proporcjonalnie zredukowano lub uznano za niewa�ne, otrzymaj� zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat w sposób 
wskazany przez danego Inwestora Indywidualnego w formularzu zapisu, zgodnie z procedurami stosowanymi przez 
danego Członka Konsorcjum Detalicznego, w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych lub od 
ogłoszenia decyzji o odwołaniu Oferty. Nadpłaty b�d� zwracane bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowa� w zwi�zku 
z kosztami poniesionymi przez Inwestorów Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje Oferowane. 

Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostan� przekazane zgodnie z procedurami 
Członków Konsorcjum Detalicznego prowadz�cych rachunki papierów warto�ciowych Inwestorów Indywidualnych, 
którym przydzielono Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nast�pi na podstawie zło�onych przez nich 
zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. 

Inwestor Instytucjonalny wyra�a zgod� na przydzielenie mu albo wył�cznie Nowych Akcji, albo wył�cznie Akcji 
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. 

Po zako�czeniu procesu budowania ksi�gi popytu zostan� wysłane zaproszenia przez Globalnych Koordynatorów do 
zło�enia zapisu na Akcje Oferowane do Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom Instytucjonalnym, do których 
wysłane zostan� zaproszenia, Akcje Oferowane zostan� przydzielone zgodnie ze wskazan� w zaproszeniach liczb� Akcji 
Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego zło�enia i opłacenia zapisu. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni, do których zaproszenie do zło�enia zapisu 
zostało skierowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, nie zło�yli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub 
nie opłacili zło�onych zapisów w terminie, mog� zosta� zaoferowane i przydzielone inwestorom zast�pczym, zarówno 
tym, którzy wzi�li udział w procesie budowania ksi�gi popytu, jak i równie� tym, którzy nie wzi�li udziału w procesie 
budowania ksi�gi popytu („Inwestorzy Zast�pczy”), lub mog� zosta� przydzielone Gwarantowi Oferty w wykonaniu 
Umowy o Plasowanie Akcji na zasadach opisanych w rozdziale „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne 
ograniczenia zbywalno�ci Akcji”. 

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane b�d� zło�enia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub 
zapisów na liczb� Akcji Oferowanych mniejsz� ni� okre�lona w zaproszeniu temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie 
przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jak� Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub te� na podstawie 
uznaniowego wyboru Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego działaj�cych w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami 
takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu mo�e zosta� przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych ni� wynikaj�ca  
z dokonanej wpłaty lub mo�e nie zosta� mu przydzielona �adna Akcja Oferowana. W przypadku zło�enia przez inwestora 
zapisu lub zapisów na wi�ksz� liczb� Akcji Oferowanych ni� wynikaj�ca z otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu 
mo�e zosta� przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikaj�ca z otrzymanego przez niego zaproszenia. 
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Zwrot �rodków pieni��nych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których 
zapisy na Akcje Oferowane zostały uniewa�nione lub nieuwzgl�dnione, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 
dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odst�pieniu Oferty, bez jakichkolwiek odsetek b�d� 
odszkodowa� na rachunek wskazany w formularzu zapisu przez danego Inwestora Instytucjonalnego. 

Rozliczenie 

Dom Maklerski mBanku wystawi instrukcje rozliczeniowe lub przelewy celem przeniesienia Akcji Oferowanych na 
rachunki papierów warto�ciowych Inwestorów Instytucjonalnych lub Inwestorów Indywidualnych. 

W wyniku przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów warto�ciowych Inwestorów Indywidualnych zostan� 
zapisane Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji. Zapisanie Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji nast�pi na rachunki 
papierów warto�ciowych Inwestorów Indywidualnych, wskazanych przez danego Inwestora Indywidualnego w dyspozycji 
deponowania Akcji Oferowanych, stanowi�cej integraln� cz��� formularza zapisu. 

Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji zostan� zapisane na rachunkach papierów warto�ciowych Inwestorów 
Instytucjonalnych (pod warunkiem, �e dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji 
Sprzedawanych lub Praw do Akcji na ich rachunkach papierów warto�ciowych b�d� kompletne i prawidłowe). 
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału i po podj�ciu odpowiednich uchwał przez zarz�d KDPW, na rachunkach 
papierów warto�ciowych inwestorów zostan� zapisane Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji. 

Je�eli dane przekazane przez inwestora na potrzeby przeniesienia Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji b�d� 
niekompletne lub nieprawidłowe, inwestor musi liczy� si� z przeniesieniem Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji na 
swój rachunek papierów warto�ciowych w terminie pó�niejszym, po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez inwestora 
niezb�dnych danych. 

Globalni Koordynatorzy nie ponosz� odpowiedzialno�ci za nieprzeniesienie Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji 
wynikaj�ce z niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych przez inwestora na potrzeby przeniesienia 
Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji. 

W przypadku niemo�no�ci zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji przydzielonych inwestorowi na rachunku 
papierów warto�ciowych wskazanym przez tego inwestora Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji zostan� zapisane na 
rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski mBanku. 

Niedoj�cie Oferty do skutku 

Poza przypadkami odst�pienia Spółki lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego od przeprowadzenia Oferty opisanych  
w podrozdziale „Zawieszenie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia Oferty”, Oferta w zakresie Nowych Akcji nie 
dojdzie do skutku w nast�puj�cych wypadkach: 

	 co najmniej 1 Nowa Akcja nie zostanie obj�ta i nale�ycie opłacona; lub 

	 Zarz�d nie zło�y wniosku w sprawie rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym 
przez prawo; lub 

	 uprawomocni si� postanowienie s�du rejestrowego o odmowie rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji Nowych Akcji. 

Uchwała Emisyjna zawiera upowa�nienie dla Zarz�du do ustalenia ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych  
w Ofercie oraz do okre�lenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jak� zostanie podwy�szony kapitał 
zakładowy. Zarz�d mo�e skorzysta� z powy�szego upowa�nienia i okre�li� ostateczn� liczb� Nowych Akcji oferowanych 
w Ofercie. Na Dat� Prospektu Zarz�d nie podj�ł decyzji odno�nie do ewentualnego skorzystania z powy�szego 
upowa�nienia, w zwi�zku z czym na Dat� Prospektu ostateczna liczba Nowych Akcji nie jest ustalona. Nie mo�na 
całkowicie wykluczy� ryzyka, i� w przypadku okre�lenia przez Zarz�d ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych  
w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji ni� ustalona przez Zarz�d, 
s�d rejestrowy mo�e uzna�, i� emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówi� rejestracji 
podwy�szenia kapitału zakładowego. 

Rejestracja podwy�szenia kapitału zakładowego, wynikaj�cego z emisji Nowych Akcji, uzale�niona jest tak�e od zło�enia 
przez Zarz�d odpowiednio o�wiadczenia okre�laj�cego ostateczn� sum�, o jak� ma zosta� podwy�szony kapitał zakładowy, 
wysoko�� obj�tego kapitału oraz doprecyzowuj�cego tre�� Statutu, w zakresie wysoko�ci kapitału zakładowego Spółki, na 
podstawie liczby Nowych Akcji obj�tych wa�nymi zapisami. O�wiadczenie to, zło�one na podstawie art. 310 KSH,  
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w zwi�zku z art. 431 § 7 KSH, powinno zosta� zał�czone do wniosku o zarejestrowanie podwy�szenia kapitału 
zakładowego. Niezło�enie powy�szego o�wiadczenia przez Zarz�d spowodowałoby niemo�no�� rejestracji podwy�szenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym niedoj�cie emisji Nowych Akcji do skutku. 

Oferta w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku, je�eli Akcjonariusz Sprzedaj�cy odst�pi od 
przeprowadzenia Oferty albo je�eli nie zostanie obj�ta zapisami i nale�ycie opłacona co najmniej jedna Akcja Sprzedawana. 

W przypadku odst�pienia Akcjonariusza Sprzedaj�cego od przeprowadzenia Oferty w zakresie sprzeda�y Akcji 
Sprzedawanych(do momentu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych), a gdy jednocze�nie Spółka nie zrezygnuje  
z przeprowadzenia Oferty bez udziału Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania si�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja na ten temat 
wraz z informacj� o zwi�zanym z tym niespełnieniem kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci (i) w okresie wa�no�ci Prospektu – w formie aneksu do Prospektu,  
w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF lub (ii) o ile znajdzie to 
zastosowanie – w formie raportu bie��cego. W szczególno�ci w przypadku braku obj�cia i opłacenia Akcji Sprzedawanych 
a tak�e w sytuacji obj�cia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji Sprzedawanych, w liczbie uniemo�liwiaj�cej 
spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, informacja na ten temat zostanie przekazana do 
publicznej wiadomo�ci przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie 
aneksu do Prospektu w sposób, w jakim został opublikowany Prospekt, a termin przydziału Akcji Oferowanych zostanie 
przesuni�ty w celu umo�liwienia inwestorom zło�enia o�wiadczenia o uchyleniu si� od skutków prawnych zło�onego zapisu 
na Akcje Oferowane. W przypadku wyst�pienia zdarzenia powoduj�cego niedoj�cie do skutku Oferty w zakresie emisji 
Nowych Akcji, informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci w drodze komunikatu 
aktualizuj�cego, w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt. 

W przypadku niedoj�cia do skutku emisji Nowych Akcji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW zwrot wpłat 
na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów warto�ciowych b�d� 
zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowa� Praw do Akcji na rynku 
podstawowym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat stanowi� b�dzie iloczyn liczby Praw do Akcji 
znajduj�cych si� na rachunku papierów warto�ciowych inwestora oraz Ceny Akcji Oferowanych. 

Rejestracja Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji w depozycie papierów warto�ciowych 

Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostan� zdematerializowane zgodnie 
z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane, w tym 
Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostan� zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym 
przez KDPW (z siedzib� w Warszawie i adresem: ul. Ksi���ca 4, 00-498 Warszawa), b�d�cym centraln� instytucj� 
depozytow� papierów warto�ciowych w Polsce. KDPW_CCP S.A. – spółka zale�na KDPW – b�dzie rozlicza� transakcje 
na Akcjach Dopuszczanych, Nowych Akcjach oraz Prawach do Akcji w ramach wtórnego obrotu tymi papierami 
warto�ciowymi, w szczególno�ci obrotu na GPW. 

KDPW nada Akcjom Dopuszczanym, Nowym Akcjom i Prawom do Akcji kody ISIN na potrzeby ich rejestracji  
w depozycie papierów warto�ciowych. 

Dopuszczenie Akcji Dopuszczanych, Praw do Akcji oraz Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Na Dat� Prospektu akcje Spółki nie s� dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym 
odpowiednim rynku. 

Spółka zamierza ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie 27.896.005 Akcji Dopuszczanych (wszystkich akcji serii A 
i B), w tym 4.404.633 Akcji Sprzedawanych, i od 1 do 1.468.210 Nowych Akcji, oraz od 1 do 1.468.210 Praw do Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. W�ród Akcji Dopuszczanych 
znajduj� si� nast�puj�ce papiery warto�ciowe: 24.972.954 akcji serii A oraz 2.923.051 akcji serii B, jak równie� od 1 do 
1.468.210 Nowych Akcji, oraz od 1 do 1.468.210 Praw do Akcji. 

Jednocze�nie lub prawie jednocze�nie z utworzeniem Nowych Akcji, o których Dopuszczenie ubiega si� Spółka, 
przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym nie b�d� papiery warto�ciowe Spółki tej samej klasy 
co Nowe Akcje. W zwi�zku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym nie b�d� równie� tworzone papiery 
warto�ciowe Spółki innej klasy. 

W zwi�zku z: (i) Ofert� oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, 
Praw do Akcji i Nowych Akcji do obrotu giełdowego zamiarem Spółki jest rejestracja docelowo pod tym samem kodem 
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ISIN, 27.896.005 Akcji Dopuszczanych, w tym 4.404.633 Akcji Sprzedawanych, i od 1 do 1.468.210 Nowych Akcji oraz 
rejestracja od 1 do 1.468.210 Praw do Akcji w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez KDPW. 

Spółka zło�y do KDPW wniosek o rejestracj� Akcji Oferowanych i Praw do Akcji b�d�cych przedmiotem Oferty  
w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez KDPW tak, aby rejestracja Akcji Oferowanych i Praw do 
Akcji w depozycie papierów warto�ciowych nast�piła w terminie umo�liwiaj�cym dokonanie ich przydziału Inwestorom 
Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz zapisanie Akcji Oferowanych i Praw do Akcji na rachunkach 
papierów warto�ciowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach i w terminie 
okre�lonym w niniejszym Prospekcie. Spółka zło�y równie� wniosek o rejestracj� pozostałych Akcji Dopuszczanych, 
które b�d� obj�te wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego, w depozycie papierów 
warto�ciowych prowadzonym przez KDPW. 

Po zarejestrowaniu podwy�szenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji Spółka podejmie działania 
maj�ce na celu wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po 
zarejestrowaniu podwy�szenia kapitału Spółki o Nowe Akcje przez s�d rejestrowy, zostan� one zapisane na rachunkach 
papierów warto�ciowych inwestorów, na których były zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji 
dokonanych w ostatnim dniu notowa� Praw do Akcji na rynku podstawowym GPW. W zamian za ka�de Prawo do Akcji 
na rachunkach inwestorów zostanie zapisana jedna Nowa Akcja, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasn�. Dzie� 
wyga�ni�cia Praw do Akcji b�dzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, a nast�pny dzie� obrotu na GPW b�dzie 
pierwszym dniem notowa� Nowych Akcji. 

Spółka doło�y wszelkich stara�, aby Akcje, w tym Akcje Sprzedawane, oraz PDA w mo�liwie najkrótszym terminie od 
dnia przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty dopu�ci� i wprowadzi� do obrotu na rynku regulowanym na GPW. 
Intencj� Spółki jest wprowadzenie do obrotu Akcji, w tym Akcji Sprzedawanych równolegle z PDA, oraz niezwłocznie 
po rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego Nowych Akcji, a nast�pnie asymilacja Nowych Akcji z Akcjami,  
w tym Akcjami Sprzedawanymi. W przypadku, gdy Akcje, w tym Akcje Sprzedawane, nie zostan� wprowadzone do 
obrotu na GPW jednocze�nie z PDA, to zostan� one wprowadzone do obrotu na GPW dopiero po rejestracji przez s�d 
rejestrowy podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji oraz jednocze�nie  
z wprowadzeniem Nowych Akcji do obrotu na GPW. 

Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, zostan� zdematerializowane i wprowadzone do obrotu regulowanego na 
GPW równie� w przypadku niedokonania sprzeda�y Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego.  
W przypadku niedoj�cia do skutku emisji Nowych Akcji Spółka b�dzie ubiega� si� o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 
Dopuszczanych do obrotu giełdowego, w tym na rynku równoległym. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji 
do obrotu na rynku regulowanym (w tym podstawowym) GPW wymaga zgody zarz�du GPW i przyj�cia Akcji 
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji do depozytu papierów warto�ciowych 
przez KDPW. Zgoda taka mo�e by� udzielona, je�li Spółka spełni wszystkie wymogi prawne okre�lone w stosownych 
regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególno�ci wymogi w zakresie 
minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Zgodnie z Rozporz�dzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku 
podstawowego (b�d�cego rynkiem oficjalnych notowa� giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest 
zapewniona, je�eli w posiadaniu akcjonariuszy, z których ka�dy posiada nie wi�cej ni� 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu, znajduje si�: (i) co najmniej 25% akcji spółki obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na 
rynku oficjalnych notowa� lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o ł�cznej warto�ci stanowi�cej, według ostatniej ceny 
emisyjnej lub ceny sprzeda�y akcji, równowarto�� w złotych co najmniej 17 mln EUR. Ponadto Rozporz�dzenie o Rynku 
i Emitentach wymaga, aby: (i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) emitent 
publikował sprawozdania finansowe wraz z opini� podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne 
lata obrotowe poprzedzaj�ce zło�enie wniosku o dopuszczenie. Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mog� by� 
dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został sporz�dzony 
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez wła�ciwy organ nadzoru, chyba �e sporz�dzenie lub 
zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) zbywalno�� akcji nie jest ograniczona; (iii) w stosunku 
do emitenta nie toczy si� post�powanie upadło�ciowe lub likwidacyjne; (iv) z zastrze�eniem okre�lonych wyj�tków 
kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna 
wynosi� co najmniej 60 mln PLN albo równowarto�� w złotych 15 mln EUR; (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których 
ka�dy uprawniony jest do wykonywania mniej ni� 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje si� co 
najmniej: (a) 15% akcji obj�tych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji obj�tych 
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o warto�ci równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej 
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ceny sprzeda�y lub emisyjnej, a tak�e (vi) akcje znajduj� si� w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza 
podstaw� dla kształtowania si� płynnego obrotu giełdowego. 

Na Dat� Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku 
podstawowym jak i równoległym). Emitent zakłada, �e po zako�czeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia  
i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. Je�eli po zako�czeniu Oferty Emitent nie b�dzie spełniał 
wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Emitent b�dzie ubiega� si�  
o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia kryteriów 
dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW, Emitent nie zamierza ubiega� si� o wprowadzenie Akcji do 
alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Bior�c pod uwag� zało�enia Oferty, tj. m.in. fakt pierwsze�stwa  
w przydziale Nowych Akcji oraz przy zało�eniu nieprzydzielania inwestorom Akcji Sprzedawanych, Emitent nie b�dzie 
spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie minimalnego rozproszenia na 
poziomie 15%. Jednocze�nie Spółka zakłada, �e mimo niespełnienia powy�szego warunku b�dzie w stanie spełni� 
warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 100.000 sztuk o ł�cznej warto�ci co najmniej 4.000.000 zł liczonej 
według ceny emisyjnej. Ponadto, przy zało�eniu przydzielenia inwestorom wszystkich Nowych Akcji oraz wszystkich 
Akcji Sprzedawanych, Emitent nie b�dzie spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 
w zakresie minimalnego rozproszenia na poziomie 25%. Jednocze�nie Spółka zakłada, �e mimo niespełnienia 
powy�szego warunku b�dzie w stanie spełni� warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 500.000 sztuk o ł�cznej 
warto�ci co najmniej 17.000.000 EUR liczonej według ceny emisyjnej. Jednak�e spełnienie tych warunków jest  
w dalszym ci�gu zwi�zane z ryzykami, o których mowa powy�ej. 

Analizuj�c wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz 
Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW, GPW bierze pod uwag� aktualn� i przewidywan� sytuacj� finansow� Spółki, jej 
perspektywy rozwoju oraz do�wiadczenie i kwalifikacje jej kadry zarz�dzaj�cej, maj�c na uwadze bezpiecze�stwo rynku 
i jego uczestników. Bior�c pod uwag�, �e niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW s� 
uznaniowe i nale�� do oceny GPW, Spółka nie mo�e zapewni�, �e takie zgody i zezwolenia zostan� uzyskane ani �e 
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostan� dopuszczone i wprowadzone 
do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powzi�cia przez Spółk� informacji, i� z powodu przewidywanego 
wyniku Oferty Spółka mo�e nie spełni� wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na 
rynku regulowanym GPW, Spółka rozwa�y odst�pienie od przeprowadzenia Oferty. Odst�pienie od przeprowadzenia 
Oferty b�dzie dokonane zgodnie z postanowieniami Prospektu w tym zakresie zawartymi w rozdz. „Warunki Oferty  
– Zawieszenie Oferty lub odst�pienie od przeprowadzenia Oferty”. Ponadto Spółka nie mo�e całkowicie wykluczy�, �e  
z powodu okoliczno�ci le��cych poza jej kontrol� dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji 
Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na głównym rynku GPW nast�pi w terminach innych, ni� 
pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomi�dzy subskrypcj� przez inwestorów a pierwszym dniem 
notowania Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Warunki Oferty – Przewidywany harmonogram oferty”), która mo�e by� 
dłu�sza ni� w innych jurysdykcjach, inwestorzy b�d� nara�eni na brak płynno�ci przez ten czas. 

Maj�c na uwadze stanowisko Zarz�du GPW z dnia 12 wrze�nia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, zgodnie z którym decyzje  
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego jednocze�nie praw do akcji nowej emisji oraz akcji ju� 
istniej�cych podejmowane s� po analizie obejmuj�cej w szczególno�ci wysoko�� i struktur� oferty, struktur� własno�ci, 
ewentualne umowne zakazy sprzeda�y oraz inne okoliczno�ci zwi�zane z wnioskiem. W �wietle powy�szego spółki, 
które planuj� jednoczesne notowanie praw do nowych akcji wraz z istniej�cymi akcjami, powinny liczy� si� z tym, �e 
istniej�ce akcje zostan� dopuszczone dopiero po rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego i asymilacji istniej�cych 
akcji z nowo wyemitowanymi akcjami, o ile takie opó�nienie jest uzasadnione szczególnymi okoliczno�ciami.  
W zwi�zku z tym mo�liwe jest, �e Akcje Dopuszczane zostan� wprowadzone do obrotu nie wcze�niej ni� po rejestracji 
podwy�szenia kapitału zakładowego poprzez emisj� Nowych Akcji i ich asymilacji z Akcjami Dopuszczanymi.  
W zwi�zku z powy�szym inwestorzy, którym zostan� przydzielone Akcje Sprzedawane, musz� wzi�� pod uwag� 
mo�liwo��, �e Akcje Sprzedawane mog� nie by� notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nast�pi 
w dniu wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu giełdowego). Ponadto Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy oraz inni 
akcjonariusze Spółki s� stronami umownych zakazów sprzeda�y i emisji Akcji (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji 
Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji”), co b�dzie równie� jednym z czynników 
analizowanych przez GPW w zwi�zku z wnioskiem Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie papierów warto�ciowych do 
obrotu giełdowego. 

Warunki dotycz�ce dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo okre�lone  
w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotycz� m.in. zapewnienia 
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odpowiedniej płynno�ci akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Dodatkowo, rozpatruj�c wniosek Spółki  
o dopuszczenie jej papierów warto�ciowych do obrotu na GPW, Zarz�d GPW we�mie pod uwag�, w szczególno�ci, 
aktualn� i przewidywan� sytuacj� finansow� Spółki, perspektywy rozwoju oraz do�wiadczenie i kwalifikacje jej organów 
oraz bezpiecze�stwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

Ewentualne odst�pienie od przeprowadzenia Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania si� przez Spółk�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

W przypadku niespełnienia przez Spółk� wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
przewidzianych w Rozporz�dzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW Spółka nie zamierza ubiega� si�  
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu poza rynkiem regulowanym, tj. na rynku organizowanym przez GPW. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego informacja 
taka zostanie przekazana do publicznej wiadomo�ci przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 51 Ustawy  
o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jakim został opublikowany Prospekt a termin 
przydziału Akcji Oferowanych zostanie przesuni�ty w celu umo�liwienia inwestorom zło�enia o�wiadczenia o uchyleniu 
si� od skutków prawnych zło�onego zapisu na Akcje Oferowane. 

Informacja o podmiotach posiadaj�cych wi���ce zobowi�zanie do działania jako po�rednicy w obrocie na rynku 
wtórnym 

Na Dat� Prospektu umowa z animatorem rynku nie została podpisana. Spółka rozwa�a zawarcie takiej umowy  
w pó�niejszym okresie, tj. po dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych do notowania na rynku regulowanym prowadzonym 
przez GPW. 
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PLASOWANIE AKCJI OFEROWANYCH, STABILIZACJA  
I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNO�CI AKCJI 

Umowa o Plasowanie Akcji 

Intencj� Spółki jest zawarcie nie pó�niej ni� do dnia publikacji Prospektu umowy o plasowanie Akcji Oferowanych 
w�ród Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Plasowanie Akcji”) z Globalnymi Koordynatorami. Umowa  
o Plasowanie Akcji nie b�dzie zawierała zobowi�zania Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na zasadzie 
subemisji ani jakiejkolwiek innej zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. Zgodnie z Umow� o Plasowanie 
Akcji, Globalni Koordynatorzy zobowi��� si�, z zastrze�eniem ziszczenia si� okre�lonych warunków (w szczególno�ci 
podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do doło�enia nale�ytej staranno�ci w celu uplasowania 
Akcji Oferowanych w�ród Inwestorów Instytucjonalnych. W Umowie o Plasowanie Akcji Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego („Gwarant Oferty”) zobowi��e si� do spowodowania obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów 
Zast�pczych lub obj�cia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wył�cznie tych Akcji 
Oferowanych, które nie zostan� obj�te lub nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych pozyskanych przez 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w procesie budowania ksi�gi popytu lub które nie zostan� nabyte i opłacone przez 
Inwestorów Zast�pczych.  

Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powy�ej b�dzie ograniczone do kwoty nie 
wi�kszej ni� 50% całkowitej warto�ci zapisów na Akcje Oferowane, na które zapisy zło�� Inwestorzy Instytucjonalni,  
i b�dzie dodatkowo ograniczone wył�cznie do liczby Akcji Oferowanych, które zostan� wst�pnie przydzielone 
Inwestorom Instytucjonalnym zgodnie z rekomendacj� Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostan� przez 
tych Inwestorów Instytucjonalnych obj�te lub nabyte i opłacone. 

Zobowi�zanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikaj�ce z Umowy o Plasowanie Akcji nie b�dzie 
obejmowa� zapewniania obj�cia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie zawiera� postanowienia zwyczajowo przyj�te w ofertach podobnych do Oferty, w tym 
o�wiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz ich okre�lone zobowi�zania zwi�zane z Ofert�. 

Je�eli dowolny warunek Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nast�pi zwolnienie z obowi�zku jego 
spełnienia, zobowi�zanie Globalnych Koordynatorów do plasowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty wygasa. 
Globalni Koordynatorzy b�d� tak�e uprawnieni do rozwi�zania Umowy o Plasowanie Akcji w okre�lonych w niej 
przypadkach, w szczególno�ci w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnie� lub o�wiadcze� Spółki lub Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego oka�e si� niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy te� gdy sytuacja na rynkach 
finansowych zmieni si� w sposób istotny, negatywnie wpływaj�c na Ofert�. 

Zgodnie z Umow� o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��� si� do zwolnienia 
Globalnych Koordynatorów oraz innych okre�lonych osób z odpowiedzialno�ci i obowi�zku �wiadczenia z tytułu 
okre�lonych roszcze�, zobowi�za� lub kosztów, które mog� zosta� dochodzone lub które zostan� poniesione przez 
Globalnych Koordynatorów lub inne okre�lone osoby w zwi�zku z Umow� o Plasowanie Akcji (tzw. klauzula 
indemnifikacyjna). 

Informacja na temat wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów w zwi�zku z Ofert� została zamieszczona w rozdziale 
„Informacje dodatkowe – Koszty Oferty”. W przypadku zmian dotycz�cych wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów 
w zakresie wymaganym obowi�zuj�cymi przepisami prawa informacje na ten temat zostan� przekazane do publicznej 
wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie zawiera� zwyczajowe zobowi�zania Globalnych Koordynatorów dotycz�ce 
przestrzegania ogranicze� w zakresie oferowania Akcji Oferowanych. 

Umowa o Plasowanie Akcji b�dzie stanowi�, �e Spółka b�dzie podlega� ograniczeniom w zakresie emisji i zbywania Akcji. 
Informacje dotycz�ce takich ogranicze� przedstawiono w rozdziale „Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji” poni�ej. 

W zakresie, w jakim b�d� tego wymaga� przepisy prawa, informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie Akcji zostanie 
przekazana do publicznej wiadomo�ci w formie komunikatu aktualizuj�cego, w sposób, w jaki został udost�pniony 
Prospekt. Je�eli Spółka dojdzie do wniosku, �e zmiana warunków Umowy o Plasowanie Akcji lub daty jej zawarcia 
mo�e mie� istotny wpływ na ocen� Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do publicznej 
wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt, po jego uprzednim 
zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej 
wiadomo�ci w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został udost�pniony Prospekt, po jego uprzednim 
zatwierdzeniu przez KNF. 
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Działania stabilizacyjne 

Na Dat� Prospektu nie przewiduje si� podejmowania działa� stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporz�dzenia  
o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje si� mo�liwo�ci dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego 
przydziału typu greenshoe. 

Umowne ograniczenia zbywalno�ci Akcji 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy 

W Umowie o Plasowanie Akcji Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��e si� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w okresie 
od dnia zawarcia tej umowy do upływu okresu, który zostanie uzgodniony w Umowie o Plasowanie Akcji od daty 
pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (lub innej pó�niejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie 
Akcji) ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy, �adna spółka zale�na i spółka powi�zana z Akcjonariuszem Sprzedaj�cym, nad któr� 
Akcjonariusz Sprzedaj�cy sprawuje kontrol� wynikaj�c� z prawa do powoływania członków organów takiej spółki lub  
z umowy o zarz�dzanie, lub z posiadania wi�kszo�ci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub 
zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działaj�ca w jego imieniu nie b�dzie bez pisemnej zgody 
Globalnych Koordynatorów, z zastrze�eniem standardowych wyj�tków okre�lonych w Umowie o Plasowanie Akcji, 
oferowa�, sprzedawa�, obci��a� ani w inny sposób rozporz�dza�, ani publicznie ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani 
zbycia lub zamiaru podj�cia takich działa� lub podejmowa� działa� zmierzaj�cych do lub mog�cych skutkowa� emisj�, 
ofert�, sprzeda�� lub zbyciem Akcji lub papierów warto�ciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub 
umo�liwiaj�cych ich uzyskanie w drodze realizacji praw zwi�zanych z takimi papierami warto�ciowymi, innych praw 
umo�liwiaj�cych nabycie Akcji, ani innych papierów warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest 
ustalana bezpo�rednio lub po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów warto�ciowych stanowi�cych ich 
instrument bazowy, wł�cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy zobowi��e si�, �e w tym samym okresie bez zgody Globalnych Koordynatorów nie 
zawrze �adnej innej transakcji, która mo�e skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub zbyciem papierów warto�ciowych 
Spółki podobnych do papierów warto�ciowych oferowanych w Ofercie. 

Spółka 

W Umowie o Plasowanie Akcji Spółka zobowi��e si� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w okresie od dnia zawarcia 
tej umowy do upływu okresu, który zostanie uzgodniony w Umowie o Plasowanie Akcji od daty pierwszego notowania 
akcji Spółki na GPW (lub innej pó�niejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka ani 
�adna spółka zale�na, ani �adna spółka powi�zana ze Spółk�, nad któr� Spółka sprawuje kontrol� wynikaj�c� z prawa do 
powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarz�dzanie, lub z posiadania wi�kszo�ci głosów w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działaj�ca 
w ich imieniu nie b�d�, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, dokonywa� emisji, oferowa�, sprzedawa�, 
obci��a� ani w inny sposób rozporz�dza�, ani publicznie ogłasza� emisji, oferty, sprzeda�y ani zbycia lub zamiaru 
podj�cia takich działa� lub podejmowa� działa� zmierzaj�cych do lub mog�cych skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub 
zbyciem Akcji lub papierów warto�ciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umo�liwiaj�cych ich uzyskanie 
w drodze realizacji praw zwi�zanych z takimi papierami warto�ciowymi, innych praw umo�liwiaj�cych nabycie Akcji, 
ani innych papierów warto�ciowych lub instrumentów finansowych, których warto�� jest ustalana bezpo�rednio lub 
po�rednio przez odniesienie do ceny powy�szych papierów warto�ciowych stanowi�cych ich instrument bazowy, 
wł�cznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami. 

Spółka zobowi��e si� równie� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w okresie od dnia zawarcia Umowy o Plasowanie 
Akcji do upływu okresu, który zostanie uzgodniony w Umowie o Plasowanie Akcji od daty pierwszego notowania akcji 
Spółki na GPW (lub innej pó�niejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka nie b�dzie 
(oraz spowoduje, �e jej spółki zale�ne lub spółki powi�zane ze Spółk�, nad którymi Spółka sprawuje kontrol�, 
wynikaj�c� z prawa do powoływania członków organów takich spółek lub umowy o zarz�dzanie lub z posiadania 
wi�kszo�ci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takich spółek nie 
b�d�), bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, nabywa� lub publicznie ogłasza� zamiaru nabycia Akcji ani 
obni�a� lub publicznie ogłasza� zamiaru obni�enia swojego kapitału zakładowego. 

Ponadto Spółka zobowi��e si� wobec Globalnych Koordynatorów, �e w tym samym okresie bez ich zgody nie zawrze 
�adnej innej transakcji, która mo�e skutkowa� emisj�, ofert�, sprzeda�� lub zbyciem papierów warto�ciowych Spółki 
podobnych do papierów warto�ciowych oferowanych w Ofercie. 
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Powi�zania w ramach innych transakcji 

Ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych (tak�e jako cz��� organizacji mi�dzynarodowych lub  
o zasi�gu globalnym, �wiadcz�cych usługi finansowe) jest lub mo�e by� zaanga�owany w działalno�� w zakresie 
bankowo�ci inwestycyjnej, bankowo�ci korporacyjnej, papierów warto�ciowych, zarz�dzania inwestycjami oraz 
indywidualnego zarz�dzania maj�tkiem. W zakresie działalno�ci dotycz�cej papierów warto�ciowych ka�dy z Globalnych 
Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych zajmuj� si� lub mog� si� zajmowa� subemisj� papierów warto�ciowych, 
obrotem papierami warto�ciowymi (na rachunek własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem 
na giełdach towarowych i instrumentami pochodnymi (na rachunek własny lub klientów), a tak�e �wiadczeniem usług 
maklerskich, usług bankowo�ci inwestycyjnej, sporz�dzaniem analiz, usług finansowania i doradztwa finansowego oraz  
w zakresie bankowo�ci korporacyjnej, udzielania kredytów lub �wiadczenia innych usług bankowych przez nich lub ich 
podmioty powi�zane. W zakresie dozwolonym przez obowi�zuj�ce przepisy prawa i zasady dotycz�ce konfliktu interesów 
odno�nie do prowadzenia działalno�ci maklerskiej i w ramach bankowo�ci inwestycyjnej oraz bankowo�ci korporacyjnej (a) 
w normalnym toku działalno�ci zwi�zanej z dokonywaniem obrotu instrumentami finansowymi, �wiadczeniem usług 
maklerskich lub usług finansowania ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych mo�e w dowolnym 
czasie posiada� inwestycje długo- lub krótkoterminowe, zapewnia� finansowanie inwestycji oraz mo�e – na rachunek 
własny lub swoich klientów – anga�owa� si� w obrót lub w inny sposób strukturyzowa� lub przeprowadza� transakcje 
dotycz�ce dłu�nych lub udziałowych papierów warto�ciowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu 
uczestnicz�cego w Ofercie lub transakcje dotycz�ce jakiejkolwiek waluty albo towaru zwi�zanych z Ofert�, lub transakcje 
dotycz�ce dowolnych powi�zanych instrumentów pochodnych; (b) ka�dy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów 
powi�zanych, ich dyrektorzy, członkowie organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych, członkowie kadry kierowniczej  
i pracownicy mog� w dowolnym czasie inwestowa� na własny rachunek lub zarz�dza� funduszami inwestuj�cymi na 
własny rachunek w dłu�ne lub udziałowe papiery warto�ciowe emitowane przez dowolny podmiot uczestnicz�cy w Ofercie, 
w jakiekolwiek waluty lub towary zwi�zane z Ofert� lub w jakiekolwiek powi�zane instrumenty pochodne; (c) ka�dy  
z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych mo�e w dowolnym czasie dokonywa� w zwykłym toku 
czynno�ci maklerskich na rzecz jakiegokolwiek podmiotu uczestnicz�cego w Ofercie; (d) ka�dy z Globalnych 
Koordynatorów i ich podmiotów powi�zanych w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa mo�e w zakresie bankowo�ci 
korporacyjnej udziela� kredytów lub �wiadczy� inne usługi bankowe. 

Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powi�zane prowadzili w przeszło�ci oraz mog� w przyszło�ci �wiadczy� 
usługi bankowo�ci inwestycyjnej, komercyjnej oraz inne usługi finansowe, a tak�e dokonywa� innego rodzaju transakcji 
z Akcjonariuszem Sprzedaj�cym, podmiotami, w stosunku do których Akcjonariusz Sprzedaj�cy jest podmiotem 
dominuj�cym, ze Spółk� oraz jej podmiotami powi�zanymi. Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powi�zane 
otrzymywali i mog� w przyszło�ci otrzymywa� wynagrodzenie i prowizje zwyczajowo nale�ne z tytułu �wiadczenia 
takich usług lub przeprowadzania transakcji. 

W zwi�zku z Ofert� Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powi�zane działaj� wył�cznie na rzecz Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego oraz Spółki oraz, z zastrze�eniem bezwzgl�dnie obowi�zuj�cych przepisów prawa, nie ponosz� 
jakiejkolwiek odpowiedzialno�ci wobec jakichkolwiek innych osób. 

Globalni Koordynatorzy lub ich podmioty powi�zane mog� nabywa� instrumenty finansowe emitowane przez 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego, Spółk�, ich podmioty powi�zane lub instrumenty finansowe powi�zane z instrumentami 
finansowymi emitowanymi przez wskazane powy�ej podmioty, w szczególno�ci w ramach Umów o Plasowanie Akcji. 
W zwi�zku z Ofert� ka�dy z Globalnych Koordynatorów lub ka�dy z ich podmiotów powi�zanych mo�e równie� działa� 
jako inwestor na własny rachunek, naby� Akcje Oferowane w Ofercie, a nast�pnie je posiada�, zby� lub rozporz�dzi� 
nimi w inny sposób. Ka�dy z Globalnych Koordynatorów przeka�e informacje o nabyciu Akcji Oferowanych lub  
o dokonywaniu transakcji opisanych powy�ej jedynie w przypadku, gdy obowi�zek ujawniania takich transakcji b�dzie 
wynikał z powszechnie obowi�zuj�cych przepisów prawa lub regulacji. 
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OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce 

Prospekt został sporz�dzony wył�cznie na potrzeby Oferty przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu 
art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej na terytorium Polski. 

W zwi�zku z Ofert� przeprowadzan� na terytorium Polski mog� zosta� podj�te ograniczone działania promocyjne maj�ce 
na celu przekazanie informacji o Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki  
(z wył�czeniem Polski) zgodnie z Regulacj� S wydan� na podstawie Ameryka�skiej Ustawy o Papierach Warto�ciowych. 

W celu prowadzenia powy�szych ograniczonych działa� promocyjnych, w ka�dym przypadku zgodnie z wła�ciwymi 
przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania b�d� podejmowane, został sporz�dzony Dokument 
Marketingowy b�d�cy tłumaczeniem Prospektu na j�zyk angielski, który nie b�dzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF 
ani inny organ nadzoru w �adnej jurysdykcji. Prospekt nie b�dzie podlegał zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny ni� 
KNF ani nie b�dzie podlegał rejestracji czy zgłoszeniu do organu nadzoru w �adnym innym pa�stwie ni� Polska. 

Promocja Oferty poza granicami Polski b�dzie przeprowadzana w oparciu o Dokument Marketingowy, który zostanie 
przekazany wybranym Inwestorom Instytucjonalnym poza Polsk� w trybie przewidzianym w Dyrektywie Prospektowej 
(w sposób, w jaki została ona implementowana w Pa�stwach Członkowskich) dla zwolnienia z wymogu sporz�dzenia 
prospektu lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby oferty akcji, zatwierdzonego przez wła�ciwy organ lub 
zgłoszonego do wła�ciwego organu i nast�pnie opublikowanego lub zgodnie z wła�ciwymi przepisami prawa  
– w przypadku promocji Oferty poza UE. Spółka, Akcjonariusz Sprzedaj�cy i Współmened�erowie Oferty nie wyrazili 
ani nie wyra�� zgody na przeprowadzenie jakiejkolwiek oferty Akcji Oferowanych w drodze oferty publicznej w Polsce 
w inny sposób ni� na podstawie Prospektu ani za po�rednictwem jakiegokolwiek innego po�rednika finansowego. 

Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedaj�cy, ani Współmened�erowie Oferty nie podejmowali i nie b�d� podejmowa� 
działa� stanowi�cych ofert� publiczn� Akcji Oferowanych poza terytorium Polski, jak równie� nie b�d� rozpowszechnia� 
Prospektu, Dokumentu Marketingowego b�d� jakiegokolwiek innego materiału ofertowego lub promocyjnego 
dotycz�cego Spółki lub Akcji Oferowanych w �adnej jurysdykcji, w której mogłoby to stanowi� ofert� publiczn� lub 
mogłoby wi�za� si� z obowi�zkiem podj�cia dodatkowych działa� zwi�zanych z zatwierdzeniem, rejestracj� czy te� 
zgłoszeniem Prospektu, Dokumentu Marketingowego lub innych dokumentów ofertowych czy promocyjnych we 
wła�ciwym organie nadzoru. Akcje Oferowane nie mog� by� przedmiotem bezpo�redniej lub po�redniej oferty lub 
sprzeda�y, a Prospekt, jak równie� Dokument Marketingowy nie mog� by� rozpowszechniane ani publikowane na lub  
z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, inaczej ni� z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji 
wła�ciwych dla danego kraju lub jurysdykcji. 

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mog� podlega� ograniczeniom 
prawnym. Osoby posiadaj�ce Prospekt powinny wi�c zapozna� si� z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju, 
przestrzega� takich ogranicze� oraz zasad przeprowadzania ograniczonych działa� promocyjnych w zwi�zku z Ofert�, 
uwzgl�dniaj�c ograniczenia przedstawione poni�ej. Nieprzestrzeganie tych ogranicze� mo�e stanowi� naruszenie 
przepisów reguluj�cych obrót papierami warto�ciowymi obowi�zuj�cymi w danej jurysdykcji. 

Prospekt ani Dokument Marketingowy nie stanowi oferty ani zaproszenia do zło�enia oferty lub nabycia jakichkolwiek 
papierów warto�ciowych opisanych w Prospekcie adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, 
je�eli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów warto�ciowych 
jest niezgodne z prawem. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Akcje Oferowane nie zostały i nie zostan� zarejestrowane w trybie Ameryka�skiej Ustawy o Papierach Warto�ciowych 
ani przez wła�ciwy do spraw papierów warto�ciowych organ nadzoru któregokolwiek stanu lub którejkolwiek 
jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, i nie mog� by� oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane 
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba �e w ramach wyj�tku od wymogu rejestracji przewidzianego  
w Ameryka�skiej Ustawie o Papierach Warto�ciowych lub w ramach transakcji wył�czonych spod tego wymogu, pod 
warunkiem zachowania zgodno�ci z wła�ciwymi przepisami prawa reguluj�cymi obrót papierami warto�ciowymi  
w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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Ameryka�ska Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC”), stanowe 
komisje papierów warto�ciowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne ameryka�skie organy nadzoru nie wydały 
�adnej decyzji zatwierdzaj�cej Akcje Oferowane ani odmawiaj�cej zatwierdzenia Akcji Oferowanych, nie rozpatrzyły 
merytorycznie, nie zatwierdziły warunków oferowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty ani nie oceniły poprawno�ci 
b�d� adekwatno�ci informacji przedstawionych w niniejszym Prospekcie. Wszelkie odmienne o�wiadczenia stanowi� 
przest�pstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

Europejski Obszar Gospodarczy 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium Polski. W �adnym 
innym Pa�stwie Członkowskim nie była ani nie jest prowadzona publiczna oferta Akcji Oferowanych. Jednak�e Globalni 
Koordynatorzy i Współzarz�dzaj�cy Ksi�g� Popytu mog� dokonywa� promocji Oferty w danym innym Pa�stwie 
Członkowskim w oparciu o Dokument Marketingowy w ramach niektórych zwolnie� od obowi�zku sporz�dzenia 
Prospektu w trybie Dyrektywy Prospektowej, je�eli zwolnienia te zostały implementowane w danym innym Pa�stwie 
Członkowskim oraz pod warunkiem �e taka oferta Akcji Oferowanych nie b�dzie skutkowa� wymogiem sporz�dzenia, 
zatwierdzenia, zgłoszenia i opublikowania Prospektu przez Spółk�, Akcjonariusza Sprzedaj�cego lub któregokolwiek ze 
Współmened�erów Oferty zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej lub innymi stosownymi regulacjami 
implementuj�cymi. 

W odniesieniu do ka�dego pa�stwa członkowskiego EOG (innego ni� Polska), które przyj�ło Dyrektyw� Prospektow� 
(ka�de z nich zwane dalej „Odpowiednim Pa�stwem Członkowskim”), pocz�wszy od dnia implementacji Dyrektywy 
Prospektowej w Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim („Data Przyj�cia Dyrektywy Prospektowej”) w danym 
Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim nie została ani nie zostanie przeprowadzona publicznie oferta Akcji 
Oferowanych inna ni�: 

	 kierowana do podmiotu b�d�cego inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej; 

	 kierowana do mniej ni� 100 osób fizycznych lub prawnych (lub 150 osób fizycznych lub prawnych, je�li 
Odpowiednie Pa�stwo Członkowskie implementowało Dyrektyw� 2010/73/UE) innych ni� inwestor 
kwalifikowany w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej; lub 

	 we wszelkich innych okoliczno�ciach przewidzianych w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej; 

o ile taka oferta Akcji Oferowanych nie prowadziłaby do powstania obowi�zku opublikowania prospektu na mocy art. 3 
Dyrektywy Prospektowej na terenie Odpowiedniego Pa�stwa Członkowskiego. 

Dla potrzeb Prospektu wyra�enie „oferta publiczna Akcji Oferowanych” w odniesieniu do dowolnych Akcji 
Oferowanych w dowolnym Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim oznacza przekazanie, w dowolnej formie i za pomoc� 
dowolnych �rodków przekazu, wystarczaj�cych informacji w zakresie warunków oferty oraz dotycz�cych Akcji 
Oferowanych b�d�cych przedmiotem oferty, których zakres umo�liwi inwestorowi podj�cie decyzji o nabyciu lub 
obj�ciu Akcji Oferowanych, przy czym zakres i forma takiego przekazania informacji mo�e by� ró�na w ró�nych 
Odpowiednich Pa�stwach Członkowskich z uwagi na postanowienia prawa implementuj�ce Dyrektyw� Prospektow�  
w takim Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim, a wyra�enie „Dyrektywa Prospektowa” oznacza Dyrektyw� 
2003/71/WE (ze zmianami, a w szczególno�ci Dyrektyw� Zmieniaj�c� Dyrektyw� Prospektow� z 2010 r., w zakresie  
w jakim zostały wdro�one w Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim) i obejmuje wszelkie odpowiednie �rodki 
implementuj�ce j� w ka�dym danym Odpowiednim Pa�stwie Członkowskim, a wyra�enie „Dyrektywa Zmieniaj�ca 
Dyrektyw� Prospektow� z 2010 r.” oznacza Dyrektyw� 2010/73/UE. 

Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii Dokument Marketingowy mo�e by� dystrybuowany wył�cznie w�ród i adresowany wył�cznie do 
podmiotów, które s� inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej, które ponadto 
(a) s� inwestorami profesjonalnymi spełniaj�cymi kryteria okre�lone w art. 19(5) Zarz�dzenia w sprawie promocji 
finansowej z 2005 r., wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (Financial 
Services and Markets Act) z 2000 r., ze zm. („Zarz�dzenie”) lub (b) które spełniaj� kryteria okre�lone w art. 49(2)(a)-(d) 
Zarz�dzenia (spółki i inne podmioty o znacznej warto�ci netto), lub (c) do których kierowanie Prospektu jest prawnie 
dozwolone („Wła�ciwe Osoby z Wielkiej Brytanii”). 
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Na terytorium Wielkiej Brytanii osoby nieb�d�ce Wła�ciwymi Osobami z Wielkiej Brytanii nie powinny polega� na 
informacjach zawartych w Prospekcie ani wykorzystywa� ich do podejmowania jakichkolwiek czynno�ci. W Wielkiej 
Brytanii ka�da inwestycja lub działalno�� inwestycyjna, której dotyczy Prospekt, mo�e by� dokonywana lub 
podejmowana jedynie przez Wła�ciwe Osoby z Wielkiej Brytanii. Osoby nieb�d�ce Wła�ciwymi Osobami z Wielkiej 
Brytanii nie powinny polega� na niniejszym Prospekcie ani podejmowa� jakichkolwiek decyzji na jego podstawie. 
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ROZWODNIENIE 

Spółka oczekuje, �e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios� od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych 
wpływów b�dzie zale�ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny 
Ostatecznej Akcji Oferowanych.  

Je�eli Oferta zostanie zako�czona oraz przy zało�eniu, �e wszystkie Nowe Akcje zostan� zaoferowane i obj�te zapisami, 
skutkiem Oferty b�dzie rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy w kapitale Spółki oraz ogólnej liczby głosów, 
które akcjonariusze mog� wykonywa� na Walnym Zgromadzeniu. Po rejestracji podwy�szenia kapitału zakładowego 
wynikaj�cego z emisji Nowych Akcji, Istniej�ce Akcje, które obecnie stanowi� 100% kapitału zakładowego Spółki  
i uprawniaj� posiadaj�cych je akcjonariuszy do wykonywania 100% ł�cznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, 
b�d� ł�cznie stanowiły 80% kapitału zakładowego Spółki i b�d� uprawniały posiadaj�cych je akcjonariuszy do 
wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W tabeli poni�ej przedstawiono informacje dotycz�ce struktury kapitału zakładowego Spółki istniej�cej na Dat� 
Prospektu oraz struktur� kapitału zakładowego, jaka b�dzie istniała po zako�czeniu emisji Nowych Akcji. 

 Stan na Dat� Prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty 

 

Liczba  
Akcji 

% głosów  
na WZ 

Liczba  
Akcji* 

% głosów  
na WZ* 

Liczba 
Akcji** 

% głosów  
na WZ** 

Liczba 
Akcji*** 

% głosów  
na WZ*** 

Rainbow Fund 2 .. 27.873.051 99,917 23.468.418 79,922 27.873.051 94,922 23.468.418 84,128 

Stelmet  
sp. z o.o. .............. 22.954 0,083 22.954 0,078 22.954 0,078 22.954 0,083 

Pozostali .............. - - 5.872.843 20 1.468.210 5 4.404.633 15,789 

Razem ................ 27.896.005 100,0 29.364.215 100,0 29.364.215 100,0 27.896.005 100,0 

�ródło: Spółka. 
 ___________________________  
*Przy zało�eniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzeda�y w Ofercie wszystkich Akcji 
Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego oraz zaoferowaniu i obj�ciu wszystkich Nowych Akcji przez inwestorów. 
** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Nowych Akcji. 

*** Przy zało�eniu obj�cia przez inwestorów wył�cznie Akcji Sprzedawanych. 

Informacje na temat rozwodnienia z uwzgl�dnieniem dotychczasowych i nowych akcjonariuszy znajduj� si� w rozdz. 
„Znaczni Akcjonariusze i Akcjonariusz Sprzedaj�cy – Struktura akcjonariatu przed oraz po przeprowadzeniu Oferty”. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWI�ZKI ZWI�ZANE  
Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale maj� charakter ogólny i opisuj� stan prawny na Dat� Prospektu. W zwi�zku 
z powy�szym inwestorzy powinni zapozna� si� ze stosownymi regulacjami oraz zasi�gn�� opinii własnego doradcy 
prawnego w zakresie przepisów prawnych zwi�zanych z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem Akcji Oferowanych. 

Wprowadzenie 

Obrót akcjami na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW na terytorium Polski podlega 
przepisom prawa polskiego, w szczególno�ci za� przepisom Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, a tak�e regulacjom GPW oraz KDPW, w tym postanowieniom Regulaminu GPW oraz 
Regulaminu KDPW. Tryb i organizacj� nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym sprawowanego przez KNF okre�la 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym, Ustawa o Ofercie 
Publicznej oraz Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zwraca si� uwag� potencjalnym inwestorom na fakt, �e w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w �ycie Rozporz�dzenie MAR, 
stosowane bezpo�rednio na terenie całej Unii Europejskiej, obejmuj�ce swoim zakresem takie zagadnienia, jak w 
szczególno�ci: manipulacja na rynku, informacje poufne oraz nabywanie akcji spółek publicznych w trakcie trwania 
okresów zamkni�tych. Wybrane postanowienia Rozporz�dzenia MAR w zakresie, w jakim dotycz� przedmiotowych 
zagadnie�, zostały omówione w niniejszym rozdziale (zobacz „ – Manipulacja”, „ – Obrót papierami warto�ciowymi z 
wykorzystaniem informacji poufnych” oraz „ – Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkni�tych”). 
Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porz�dku prawnego miała zosta� implementowana Dyrektywa MAD, 
która zobowi�zuje Pa�stwa Członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, jednak na Dat� 
Prospektu nie została implementowana. Ponadto na Dat� Prospektu opublikowano Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi. 

Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Rynek giełdowy instrumentów finansowych w Polsce jest prowadzony przez Giełd� Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie S.A. GPW prowadzi działalno�� na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, oraz wewn�trznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu GPW. 

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów prawa 
unijnego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto GPW organizuje i prowadzi Alternatywny System 
Obrotu nieb�d�cy rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego przez GPW wyodr�bniono rynek 
podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowa� giełdowych) oraz rynek równoległy. 

Według danych dost�pnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzie� 15 wrze�nia 2016 r. na GPW 
notowano akcje 483 spółek (z czego 53 to spółki zagraniczne). Kapitalizacja rynkowa notowanych spółek notowanych na 
GPW wyniosła 977,6 mld PLN na dzie� 15 wrze�nia 2016 r. 

Na Dat� Prospektu Spółka nie jest spółk� publiczn� i opisane poni�ej prawa i obowi�zki zaczn� obowi�zywa� Spółk� od 
momentu uzyskania przez Spółk� statusu spółki publicznej. 

Dematerializacja papierów warto�ciowych 

Papiery warto�ciowe b�d�ce przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub podlegaj�ce dopuszczeniu do obrotu 
na rynku regulowanym w Polsce nie maj� formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy 
z KDPW – instytucj� pełni�c� funkcje depozytowe i rozrachunkowe w Polsce, tj. ich dematerializacji, z wyj�tkiem 
papierów warto�ciowych b�d�cych przedmiotem oferty publicznej, które nie b�d� podlega� dopuszczeniu do obrotu na 
rynku regulowanym, albo wprowadzanych wył�cznie do alternatywnego systemu obrotu, które mog� zachowa� form� 
dokumentu, o ile ich emitent tak postanowi. Prawa ze zdematerializowanych papierów warto�ciowych powstaj� z chwil� 
ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów warto�ciowych i przysługuj� osobie b�d�cej posiadaczem tego 
rachunku. Wyj�tkiem od wskazanej zasady s� papiery warto�ciowe zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim 
przypadku uprawnionym z takich papierów warto�ciowych nie jest posiadacz rachunku. Za osob� uprawnion� z papierów 
warto�ciowych zapisanych na rachunku zbiorczym uwa�ana jest osoba wskazana podmiotowi prowadz�cemu taki 
rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikaj�cej z takiego wskazania. Umowa zobowi�zuj�ca do przeniesienia 
zdematerializowanych papierów warto�ciowych przenosi te papiery z chwil� dokonania odpowiedniego zapisu na 
rachunku papierów warto�ciowych.  
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W odniesieniu do papierów warto�ciowych zapisanych na rachunku zbiorczym za �wiadectwo depozytowe uwa�a si� 
dokument o tre�ci to�samej z tre�ci� �wiadectwa depozytowego, sporz�dzony w j�zyku polskim lub angielskim 
i wystawiony przez posiadacza takiego rachunku.  

Podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto�ciowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, wystawia na 
��danie jego posiadacza imienne �wiadectwo depozytowe, oddzielnie dla ka�dego rodzaju papierów warto�ciowych 
zapisanych na rachunku. �wiadectwo potwierdza legitymacj� do realizacji uprawnie� wynikaj�cych z papierów 
warto�ciowych wskazanych w jego tre�ci, które nie s� lub nie mog� by� realizowane wył�cznie na podstawie zapisów na 
rachunku papierów warto�ciowych, z wył�czeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. �wiadectwo 
depozytowe mo�e by� wystawione przez domy maklerskie, banki prowadz�ce działalno�� maklersk�, banki powiernicze, 
zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadz�ce działalno�� maklersk� na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, KDPW oraz NBP – je�eli oznaczenie tych rachunków pozwala na 
identyfikacj� osób, którym przysługuj� prawa z papierów warto�ciowych. 

Od chwili wystawienia �wiadectwa papiery warto�ciowe w liczbie wskazanej w tre�ci �wiadectwa nie mog� by� 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego wa�no�ci albo zwrotu �wiadectwa wystawiaj�cemu przed upływem terminu 
jego wa�no�ci. Na okres ten wystawiaj�cy dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów warto�ciowych na tym 
rachunku. Te same papiery warto�ciowe mog� by� wskazane w tre�ci kilku �wiadectw pod warunkiem, �e cel 
wystawienia ka�dego ze �wiadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych �wiadectwach zamieszcza si� 
równie� informacj� o dokonaniu blokady papierów warto�ciowych w zwi�zku z wcze�niejszym wystawieniem innych 
�wiadectw. 

Zniesienie dematerializacji akcji 

KNF na wniosek emitenta z siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela zezwolenia na przywrócenie 
akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) po spełnieniu warunków okre�lonych w Ustawie o Ofercie 
Publicznej. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowi�zkom wynikaj�cym  
z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w zwi�zku z ofert� publiczn� akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowi�zkom okre�lonym w rozdziale Ustawy o Ofercie 
Publicznej dotycz�cym znacznych pakietów akcji spółek publicznych. W decyzji udzielaj�cej zezwolenia KNF okre�la 
termin, nie dłu�szy ni� miesi�c, po upływie którego skutek ten nast�puje. Zło�enie wniosku do KNF jest dopuszczalne, 
je�eli walne zgromadzenie spółki publicznej, wi�kszo�ci� 9/10 głosów oddanych w obecno�ci akcjonariuszy 
reprezentuj�cych przynajmniej połow� kapitału zakładowego, podj�ło uchwał� o zniesieniu dematerializacji akcji. 
��danie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porz�dku obrad sprawy podj�cia uchwały  
w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji mo�e zgłosi� akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej 
jedn� dwudziest� kapitału zakładowego. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze ��daj�cy umieszczenia w porz�dku obrad sprawy podj�cia uchwały o zniesieniu 
dematerializacji akcji s� obowi�zani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� akcji tej spółki 
przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze ��daj�cy umieszczenia w porz�dku obrad 
walnego zgromadzenia spółki sprawy podj�cia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji mog� nabywa� akcje tej 
spółki w okresie mi�dzy zgłoszeniem ��dania a zako�czeniem wezwania jedynie w drodze tego wezwania. Obowi�zek 
ogłoszenia wezwania, o którym mowa powy�ej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porz�dku 
obrad walnego zgromadzenia sprawy podj�cia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji wyst�puj� wszyscy 
akcjonariusze spółki publicznej. 

Rozliczenie 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywaj� si� na zasadzie 
płatno�ci przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw nast�puje w dwa dni po zawarciu 
transakcji. Co do zasady, ka�dy inwestor musi posiada� rachunek papierów warto�ciowych oraz rachunek gotówkowy 
w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadz�cym działalno�� powiernicz� w Polsce, a ka�da firma inwestycyjna 
i podmiot prowadz�cy działalno�� powiernicz� musi posiada� odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz rachunek 
gotówkowy w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów warto�ciowych mog� 
równie� prowadzi� w ramach depozytu papierów warto�ciowych lub systemu rejestracji papierów warto�ciowych 
prowadzonego przez Narodowy Bank Polski tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mog� by� rejestrowane 
zdematerializowane papiery warto�ciowe nienale��ce do osób, dla których rachunki te s� prowadzone, ale nale��ce do 
innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mog� by� prowadzone jedynie dla podmiotów wymienionych w Ustawie  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
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Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW CCP S.A., b�d�ca spółk� zale�n� od KDPW, jest obowi�zana 
przeprowadza�, na podstawie listy transakcji przekazanej przez GPW (zbiory posesyjne), rozliczenia zawartych przez 
członków GPW transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynuj� rozliczenia dla klientów, na rachunek których 
przeprowadzono transakcje. 

Organizacja obrotu papierami warto�ciowymi 

Zgodnie z Regulaminem Giełdy sesje na GPW odbywaj� si� regularnie od poniedziałku do pi�tku w godzinach  
8:30-17:35 czasu warszawskiego, o ile zarz�d GPW nie postanowi inaczej.  

Oferty, w zale�no�ci od rynku notowa� danych papierów warto�ciowych, s� zgłaszane w systemie notowa� ci�głych 
(rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym okre�leniem kursu jednolitego 
(rynek równoległy). Dla du�ych pakietów akcji mo�liwe s� tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem 
notowa� ci�głych lub kursu jednolitego. 

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do dywidendy) 
w odniesieniu do poszczególnych akcji s� dost�pne na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl). 

Prowizje maklerskie nie s� w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. S� one ustalane przez dom 
maklerski, który realizuje transakcj�. 

Ustawy reguluj�ce działanie rynku kapitałowego 

Podstawowymi aktami prawnymi reguluj�cymi polski rynek papierów warto�ciowych s� trzy ustawy z  lipca 2005 r.: (i) 
Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (iii) Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym. Na Dat� Prospektu opublikowano Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi. Od dnia 19 wrze�nia 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest ponadto regulowany przez Ustaw�  
o Nadzorze Finansowym. Ponadto polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach okre�lonych w rozporz�dzeniach do 
powy�szych ustaw oraz w regulacjach unijnych, które – tak jak rozporz�dzenia unijne – znajduj� bezpo�rednie 
zastosowanie w Polsce, jak np. Rozporz�dzenie MAR. 

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowi�zki zwi�zane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji 

Obowi�zek zawiadamiania KNF o nabyciu lub zbyciu akcji 

Zgodnie z Ustaw� o Ofercie Publicznej, ka�dy kto: 

	 osi�gn�ł lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej; albo 

	 posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osi�gn�ł, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 jest obowi�zany niezwłocznie zawiadomi� o tym KNF oraz t� spółk� publiczn�, nie pó�niej ni� 
w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział si� o zmianie udziału w ogólnej 
liczbie głosów lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mógł si� o niej dowiedzie�, a w przypadku 
zmiany wynikaj�cej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie pó�niej ni� w terminie sze�ciu dni sesyjnych 
od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi s� dni sesyjne okre�lone przez spółk� prowadz�c� rynek 
regulowany (w przypadku Spółki – GPW) lub przez podmiot organizuj�cy alternatywny system obrotu 
w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz ogłoszone 
przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowi�zek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje równie� w przypadku: 

	 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje s� dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowa� giełdowych (na Dat� Prospektu takim rynkiem jest rynek podstawowy GPW); 
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 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje s� dopuszczone do obrotu na innym 
rynku regulowanym ni� rynek oficjalnych notowa� giełdowych. 

	 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów. 

Obowi�zek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powy�ej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku 
w depozycie papierów warto�ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 
powoduje osi�gni�cia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wi��e si� powstanie tych obowi�zków. 

Zawiadomienie, o którym mowa powy�ej, mo�e by� sporz�dzone w j�zyku angielskim. 

Obowi�zek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej spoczywa równie� na podmiocie, który osi�gn�ł lub przekroczył 
okre�lony próg ogólnej liczby głosów w zwi�zku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

1) po upływie terminu zapadalno�ci bezwarunkowo uprawniaj� lub zobowi�zuj� ich posiadacza do nabycia akcji,  
z którymi zwi�zane s� prawa głosu, wyemitowanych ju� przez emitenta, lub 

2) odnosz� si� do akcji emitenta w sposób po�redni lub bezpo�redni i maj� skutki ekonomiczne podobne do 
skutków instrumentów finansowych okre�lonych w punkcie powy�ej, niezale�nie od tego, czy instrumenty te s� 
wykonywane przez rozliczenie pieni��ne.  

W przypadku instrumentów finansowych okre�lonych w punkcie 1 powy�ej liczba głosów posiadanych w spółce 
publicznej odpowiada liczbie głosów wynikaj�cych z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowi�zany jest 
posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku instrumentów finansowych okre�lonych w punkcie 2 powy�ej, które s� wykonywane wył�cznie przez 
rozliczenie pieni��ne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, zwi�zanych z tymi instrumentami finansowymi, 
odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikaj�cych z akcji, do których w sposób po�redni lub bezpo�redni odnosz� si� te 
instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Warto�� współczynnika delta 
okre�la si� zgodnie z rozporz�dzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniaj�cym 
dyrektyw� 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do okre�lonych regulacyjnych standardów 
technicznych stosowanych do znacz�cych pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015). 

Przy obliczaniu liczby głosów uwzgl�dnia si� wył�cznie pozycje długie w rozumieniu rozporz�dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzeda�y i wybranych aspektów 
dotycz�cych swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, z pó�n. zm.). 

Obowi�zki zawiadomienia KNF i spółki publicznej powstaj� równie� w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia 
akcji spółki publicznej, mimo zło�enia uprzednio zawiadomienia, je�eli wskutek nabycia akcji ł�czna liczba głosów 
wynikaj�cych z akcji tego samego emitenta osi�ga lub przekracza okre�lone powy�ej progi ogólnej liczby głosów  
w spółce publicznej. 

Po otrzymaniu zawiadomienia spółka publiczna ma obowi�zek niezwłocznego przekazania otrzymanej informacji 
równocze�nie do publicznej wiadomo�ci, KNF oraz spółki prowadz�cej rynek regulowany, na którym s� notowane akcje 
tej spółki lub podmiotowi organizuj�cemu alternatywny system obrotu, w którym s� notowane te akcje. 

KNF mo�e zwolni� spółk� publiczn� z obowi�zku przekazania informacji do publicznej wiadomo�ci, je�eli ujawnienie 
takich informacji mogłoby: 

	 zaszkodzi� interesowi publicznemu lub 

	 spowodowa� istotn� szkod� dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje 
wprowadzenia w bł�d ogółu inwestorów w zakresie oceny warto�ci papierów warto�ciowych. 

Wezwania 

Nabycie akcji uprawniaj�cych do wykonywania ponad 5% lub 10% ogólnej liczby głosów w danym okresie. 

Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powoduj�cej zwi�kszenie udziału w ogólnej liczbie głosów o wi�cej ni�: 

	 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni� 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie 
głosów w tej spółce wynosi mniej ni� 33%; 
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	 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym ni� 12 miesi�cy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej 
liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%; 

	 mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� tych akcji 
w liczbie nie mniejszej ni�, odpowiednio, 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji tej spółki w liczbie zapewniaj�cej osi�gni�cie 66% ogólnej liczby 
głosów, z wyj�tkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nast�pi� w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku po�redniego nabycia akcji, 
obj�cia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieni��nego, poł�czenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wyga�ni�cia uprzywilejowania akcji lub 
zaj�cia innego ni� czynno�� prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który po�rednio nabył akcje, jest 
obowi�zany, w terminie trzech miesi�cy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

	 ogłoszenia wezwania do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji tej spółki w liczbie powoduj�cej 
osi�gni�cie 66% ogólnej liczby głosów albo 

	 zbycia akcji w liczbie powoduj�cej osi�gni�cie nie wi�cej ni� 33% ogólnej liczby głosów, 

 chyba �e w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który po�rednio nabył akcje, w ogólnej 
liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie wi�cej ni� 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio, 
w wyniku podwy�szenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wyga�ni�cia uprzywilejowania 
jego akcji. 

Je�eli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku dziedziczenia, obowi�zek, o którym mowa powy�ej, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwi�kszeniu; 
termin wykonania tego obowi�zku liczy si� od dnia, w którym nast�piło zdarzenie powoduj�ce zwi�kszenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów. 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej mo�e nast�pi� wył�cznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku po�redniego nabycia akcji, 
obj�cia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieni��nego, poł�czenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wyga�ni�cia uprzywilejowania akcji lub 
zaj�cia innego ni� czynno�� prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który po�rednio nabył akcje, jest 
obowi�zany, w terminie trzech miesi�cy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba �e w tym terminie udział 
akcjonariusza lub podmiotu, który po�rednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie wi�cej 
ni� 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio, w wyniku podwy�szenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub 
wyga�ni�cia uprzywilejowania akcji. 

Je�eli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku dziedziczenia, obowi�zek, o którym mowa powy�ej, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwi�kszeniu. 
Termin wykonania tego obowi�zku liczy si� od dnia, w którym nast�piło zdarzenie powoduj�ce zwi�kszenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów. 

Zasady ogłaszania wezwania 

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za po�rednictwem podmiotu prowadz�cego działalno�� maklersk� na 
terytorium Polski, obowi�zanego – nie pó�niej ni� na 14 dni roboczych przed dniem rozpocz�cia przyjmowania zapisów 
– do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadz�cej rynek regulowany, na 
którym notowane s� dane akcje. Podmiot ten zał�cza do zawiadomienia tre�� wezwania. Nast�pnie tre�� wezwania jest 
ogłaszana za po�rednictwem agencji informacyjnej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasi�gu ogólnopolskim. 
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Ogłoszenie wezwania mo�e nast�pi� dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysoko�ci nie mniejszej ni� 100% 
warto�ci akcji, które maj� by� przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno by� udokumentowane 
za�wiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielaj�cej zabezpieczenia lub po�rednicz�cej w jego udzieleniu. 

Odst�pienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba �e po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 
dotycz�ce tych samych akcji. Odst�pienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej jest 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie 
ni�szej ni� cena w tym wezwaniu. 

Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF mo�e, najpó�niej na trzy dni robocze przed dniem rozpocz�cia 
przyjmowania zapisów, zgłosi� ��danie wprowadzenia niezb�dnych zmian lub uzupełnie� w tre�ci wezwania albo 
przekazania wyja�nie� dotycz�cych jego tre�ci, w terminie okre�lonym w ��daniu, nie krótszym ni� dwa dni. 

Rozpocz�cie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynno�ci wskazanych 
w ��daniu, o którym mowa powy�ej, przez podmiot obowi�zany do ogłoszenia wezwania. 

Po zako�czeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowi�zany zawiadomi�, w trybie, o którym mowa 
w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów osi�gni�tym w wyniku wezwania. 

W okresie mi�dzy dokonaniem zawiadomienia a zako�czeniem wezwania podmiot obowi�zany do ogłoszenia wezwania 
oraz podmioty od niego zale�ne lub wobec niego dominuj�ce, lub podmioty b�d�ce stronami zawartego z nim 
porozumienia dotycz�cego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki: 

	 mog� nabywa� akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim 
okre�lony, 

	 nie mog� zbywa� akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawiera� umów, z których mógłby wynika� 
obowi�zek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz 

	 nie mog� nabywa� po�rednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Cena akcji w wezwaniu 

W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki s� przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana 
w wezwaniu nie mo�e by� ni�sza od: 

	 �redniej ceny rynkowej z okresu sze�ciu miesi�cy poprzedzaj�cych ogłoszenie wezwania, w czasie których 
dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo 

	 �redniej ceny rynkowej z krótszego okresu – je�eli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym 
przez okres krótszy ni� okre�lony powy�ej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie mo�e by� równie� ni�sza od: 

	 najwy�szej ceny, jak� za akcje b�d�ce przedmiotem wezwania podmiot obowi�zany do jego ogłoszenia, 
podmioty od niego zale�ne lub wobec niego dominuj�ce, lub podmioty b�d�ce stronami zawartego z nim 
porozumienia dotycz�cego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesi�cy przed 
ogłoszeniem wezwania; albo 

	 najwy�szej warto�ci rzeczy lub praw, które podmiot obowi�zany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa powy�ej, wydały w zamian za akcje b�d�ce przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesi�cy 
przed ogłoszeniem wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki 
publicznej nie mo�e by� równie� ni�sza od �redniej ceny rynkowej z okresu trzech miesi�cy obrotu tymi akcjami na 
rynku regulowanym poprzedzaj�cych ogłoszenie wezwania. 

W przypadku, gdy �rednia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powy�ej, znacznie odbiega od 
warto�ci godziwej tych akcji z powodu: 

	 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmuj�cej 
w zwi�zku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw maj�tkowych zwi�zanych 
z posiadaniem akcji spółki publicznej; 
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	 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub maj�tkowej spółki na skutek zdarze� lub okoliczno�ci, których 
spółka nie mogła przewidzie� lub im zapobiec lub 

	 zagro�enia spółki trwał� niewypłacalno�ci� 

podmiot ogłaszaj�cy wezwanie mo�e zwróci� si� do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 
w wezwaniu ceny niespełniaj�cej kryteriów, o których mowa powy�ej. KNF mo�e udzieli� zgody, o ile proponowana 
cena nie jest ni�sza od warto�ci godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu 
akcjonariuszy.  

W przypadku, gdy nie jest mo�liwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powy�ej, albo w przypadku spółki, 
w stosunku do której otwarte zostało post�powanie układowe lub upadło�ciowe – nie mo�e by� ni�sza od ich warto�ci 
godziwej. 

Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mo�e by� ni�sza od ceny 
ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powy�ej w odniesieniu do akcji stanowi�cych co najmniej 5% wszystkich 
akcji spółki, które b�d� nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszaj�cej si� na wezwanie, je�eli podmiot 
obowi�zany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Przymusowy wykup akcji (squeeze out) 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zale�nymi lub wobec niego 
dominuj�cymi oraz podmiotami b�d�cymi stronami zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 
wobec spółki osi�gn�ł lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesi�cy 
od osi�gni�cia lub przekroczenia tego progu, prawo ��dania od pozostałych akcjonariuszy sprzeda�y wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup akcji). 

Cen� akcji podlegaj�cych przymusowemu wykupowi ustala si� na zasadach okre�lonych w przepisach Ustawy o Ofercie 
Publicznej odnosz�cych si� do ustalania ceny akcji w wezwaniu – okre�lonych w art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej z zastrze�eniem, �e je�li osi�gni�cie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nast�piło w wyniku 
ogłoszonego wezwania na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie 
mo�e by� ni�sza od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za po�rednictwem podmiotu prowadz�cego działalno�� maklersk� 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowi�zany – nie pó�niej ni� na 14 dni roboczych przed 
rozpocz�ciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 
prowadz�cej rynek regulowany, na którym notowane s� dane akcje, a je�eli akcje spółki notowane s� na kilku rynkach 
regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten zał�cza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego 
wykupu. 

Odst�pienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Przymusowy odkup akcji (sell out) 

Akcjonariusz spółki publicznej mo�e za��da� wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, 
który osi�gn�ł lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. ��danie składa si� na pi�mie w terminie trzech 
miesi�cy od dnia, w którym nast�piło osi�gni�cie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza, 
a w przypadku, gdy informacja o osi�gni�ciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została przekazana 
do publicznej wiadomo�ci w trybie okre�lonym w Ustawie o Ofercie Publicznej. Termin na zło�enie ��dania biegnie od 
dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który mo�e ��da� wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział 
si� lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mógł si� dowiedzie� o osi�gni�ciu lub przekroczeniu tego progu przez 
innego akcjonariusza. 

��daniu temu s� obowi�zani zado��uczyni� solidarnie zarówno akcjonariusz, który osi�gn�ł lub przekroczył 90% ogólnej 
liczby głosów, jak równie� podmioty wobec niego zale�ne i dominuj�ce, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. 
Obowi�zek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równie� solidarnie na ka�dej ze stron porozumienia w sprawie 
nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadaj� wspólnie, 
wraz z podmiotami dominuj�cymi i zale�nymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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Cen� akcji podlegaj�cych przymusowemu odkupowi ustala si� na zasadach okre�lonych w przepisach Ustawy o Ofercie 
Publicznej odnosz�cych si� do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powy�ej art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, z zastrze�eniem, �e je�eli osi�gni�cie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nast�piło 
w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzeda� lub zamian� wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz ��daj�cy 
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie ni�szej ni� cena proponowana w tym wezwaniu. 

Podmioty obj�te obowi�zkami zwi�zanymi ze znacznymi pakietami akcji 

Obowi�zki okre�lone w przepisach dotycz�cych zawiadomienia KNF o osi�gni�ciu/przekroczeniu okre�lonego progu 
liczby głosów w spółce publicznej, wezwa�, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywaj�, odpowiednio: 

1) równie� na podmiocie, który osi�gn�ł lub przekroczył okre�lony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w zwi�zku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w zwi�zku z akcjami spółki 
publicznej, 

2) na funduszu inwestycyjnym – równie� w przypadku, gdy osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji ł�cznie przez inne 
fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze 
inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarz�dzane przez ten sam podmiot, 

3) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – równie� w przypadku, gdy osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji ł�cznie przez: 
inne alternatywne spółki inwestycyjne zarz�dzane przez tego samego zarz�dzaj�cego ASI w rozumieniu ustawy 
o funduszach inwestycyjnych lub inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarz�dzane przez ten sam podmiot, 

4) równie� na podmiocie, w przypadku którego osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
okre�lonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji: (i) przez 
osob� trzeci� w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wył�czeniem akcji nabytych 
w ramach wykonywania czynno�ci polegaj�cych na wykonywaniu zlece� nabycia lub zbycia maklerskich 
instrumentów finansowych, na rachunek daj�cego zlecenie; (ii) w ramach wykonywania czynno�ci polegaj�cych 
na zarz�dzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi�ksza liczba instrumentów finansowych, 
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodz�cych w skład zarz�dzanych pakietów papierów warto�ciowych, 
z których podmiot ten jako zarz�dzaj�cy, mo�e w imieniu zleceniodawców wykonywa� prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu; (iii) przez osob� trzeci�, z któr� ten podmiot zawarł umow�, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu, 

5) równie� na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upowa�niony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, je�eli akcjonariusz ten nie wydał 
wi���cych pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 

6) równie� ł�cznie na wszystkich podmiotach, które ł�czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz�ce nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia 
trwałej polityki wobec spółki, chocia�by tylko jeden z tych podmiotów podj�ł lub zamierzał podj�� czynno�ci 
powoduj�ce powstanie tych obowi�zków, 

7) na podmiotach, które zawieraj� porozumienie, o którym mowa w punkcie powy�ej, posiadaj� akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniaj�cej ł�cznie osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
okre�lonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w punktach: 6) i 7) powy�ej, obowi�zki okre�lone w przepisach dotycz�cych 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych mog� by� wykonywane przez jedn� ze stron porozumienia, wskazan� 
przez strony porozumienia. 

Obowi�zki okre�lone w przepisach dotycz�cych zawiadomienia KNF o osi�gni�ciu, przekroczeniu okre�lonego progu 
głosów w spółce publicznej, wezwa�, przymusowego wykupu lub odkupu powstaj� równie� w przypadku, gdy prawa 
głosu s� zwi�zane z papierami warto�ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który mo�e nimi 
rozporz�dza� według własnego uznania. 
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Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Manipulacja 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, któr� jest: 

	 składanie zlece� lub zawieranie transakcji wprowadzaj�cych lub mog�cych wprowadzi� w bł�d co do 
rzeczywistego popytu, poda�y lub ceny instrumentu finansowego, chyba �e powody tych działa� były 
uprawnione, a zło�one zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyj�tych praktyk rynkowych na danym 
rynku regulowanym; 

	 składanie zlece� lub zawieranie transakcji powoduj�cych nienaturalne lub sztuczne ustalenie si� ceny 1 (jednego) 
lub kilku instrumentów finansowych, chyba �e powody tych działa� były uprawnione, a zło�one zlecenia lub 
zawarte transakcje nie naruszyły przyj�tych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym; 

	 składanie zlece� lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych ni� te, dla 
osi�gni�cia których faktycznie jest dokonywana dana czynno�� prawna; 

	 rozpowszechnianie za pomoc� �rodków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób fałszywych 
lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzaj� lub mog� wprowadza� w bł�d w zakresie 
instrumentów finansowych: (a) przez dziennikarza – je�eli nie działał z zachowaniem nale�ytej staranno�ci 
zawodowej albo je�eli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpo�redni� lub po�redni� korzy�� 
maj�tkow� lub osobist� dla siebie lub innej osoby, nawet działaj�c z zachowaniem tej staranno�ci, (b) przez inn� 
osob� – je�eli wiedziała lub przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci mogła si� dowiedzie�, �e s� to informacje 
nieprawdziwe lub wprowadzaj�ce w bł�d; 

	 składanie zlece� lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w bł�d albo 
wykorzystanie ich bł�du co do ceny instrumentów finansowych; 

	 zapewnianie kontroli nad popytem lub poda�� instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub 
w sposób powoduj�cy bezpo�rednie lub po�rednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; 

	 nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zako�czenie notowa� powoduj�ce wprowadzenie 
w bł�d inwestorów dokonuj�cych czynno�ci na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowa�; 

	 uzyskiwanie korzy�ci maj�tkowej z wpływu opinii dotycz�cych instrumentów finansowych lub ich emitentów 
wyra�anych w �rodkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cen� posiadanych 
instrumentów finansowych, je�li nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny wyst�puj�cy konflikt 
interesów. 

Osoba dokonuj�ca manipulacji mo�e podlega� grzywnie maksymalnie do 5 mln PLN albo karze pozbawienia wolno�ci 
od 3 miesi�cy do lat 5, albo obu tym karom ł�cznie. Kto wchodzi w porozumienie z innymi osobami maj�ce na celu 
manipulacj�, podlega grzywnie do 2 mln PLN. Ponadto KNF mo�e nało�y� w niektórych przypadkach manipulacji kar� 
pieni��n� do 200 tys. PLN lub kar� pieni��n� do wysoko�ci dziesi�ciokrotno�ci uzyskanej korzy�ci maj�tkowej albo obie 
te kary ł�cznie. 

Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MAR 

Rozporz�dzenie MAR przewiduje, co do zasady, analogiczny do okre�lonego w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi katalog zachowa�, które uznawane s� za manipulacj� na rynku. W porównaniu z Ustaw� o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR, manipulacja na rynku obejmuje dodatkowo 
przekazywanie fałszywych lub wprowadzaj�cych w bł�d informacji lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzaj�cych  
w bł�d danych dotycz�cych wska�nika referencyjnego, je�eli osoba przekazuj�ca informacje lub dostarczaj�ca dane 
wiedziała lub powinna była wiedzie�, �e s� one fałszywe i wprowadzaj�ce w bł�d, lub ka�de inne zachowanie stanowi�ce 
manipulowanie obliczaniem wska�nika referencyjnego. Rozporz�dzenie definiuje „wska�nik referencyjny” jako dowolny 
opublikowany wska�nik, indeks lub liczb�, udost�pniane publicznie lub publikowane, okre�lane okresowo lub regularnie 
przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie warto�ci jednego lub wi�kszej liczby aktywów lub cen bazowych, w tym cen 
szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych warto�ci, lub danych z przeprowadzonych 
bada�, w odniesieniu do których okre�la si� kwot� do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub warto�� instrumentu 
finansowego. 
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Zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR manipulacji na rynku podlega� mog�, poza instrumentami finansowymi, równie� 
powi�zane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do 
emisji. 

Rozporz�dzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieni��ne dotycz�ce narusze� w zakresie 
manipulacji na rynku, które wynosz�: (i) 5 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej w pa�stwie członkowskim,  
w którym walut� nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 15 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej 
w pa�stwie członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) lub 15% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na 
podstawie ostatniego dost�pnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy w przypadku osób prawnych, 
przy czym je�eli osoba prawna jest jednostk� dominuj�c� lub jednostk� zale�n�, która ma obowi�zek sporz�dza� 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub 
odpowiadaj�cy mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowo�ci na podstawie ostatniego 
dost�pnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy najwy�szej jednostki dominuj�cej. 

Jak wskazano w punkcie „ – Wprowadzenie”, Rozporz�dzenie MAR jest bezpo�rednio na terenie całej Unii Europejskiej, 
przy czym w zakresie regulacji dotycz�cych sankcji administracyjnych wskazanych w Rozporz�dzeniu MAR Pa�stwa 
Członkowskie zgodnie z prawem krajowym przyznaj� wła�ciwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich 
sankcji administracyjnych i innych �rodków administracyjnych. Do dnia 3 lipca 2016 r. Pa�stwa Członkowskie mogły 
postanowi�, �e nie okre�l� przepisów dotycz�cych sankcji administracyjnych, je�eli naruszenia ju� podlegaj� sankcjom 
karnym okre�lonym w prawie krajowym. Pa�stwa Członkowskie mogły równie� ustanowi� wy�sze sankcje ni� okre�lone 
powy�ej. Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje mo�liwo�� nało�enia przez KNF 
kary pieni��nej w wysoko�ci 2.075.000 PLN na osob� fizyczn� albo 4.150.000 PLN lub do kwoty stanowi�cej 
równowarto�� 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 
obrotowy, je�eli przekracza ona 4.150.000 PLN na inne podmioty za sporz�dzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji 
inwestycyjnej lub innej informacji rekomenduj�cej lub sugeruj�cej strategi� inwestycyjn� z naruszeniem Rozporz�dzenia 
MAR, lub za nienale�yte wykonanie lub naruszenie obowi�zków wynikaj�cych z Rozporz�dzenia MAR, dotycz�cych 
zawierania na własny rachunek transakcji przez osoby zajmuj�ce funkcje zarz�dcze. Za niewypełnianie poszczególnych 
obowi�zków wynikaj�cych z Rozporz�dzenia MAR Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
przewiduje kar� pieni��n� do wysoko�ci 4.150.000 PLN, lub do kwoty stanowi�cej równowarto�� 2% całkowitego rocznego 
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, je�eli przekracza ona 4.150.000 
PLN. Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porz�dku prawnego miała zosta� implementowana Dyrektywa MAD, 
która zobowi�zuje Pa�stwa Członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, jednak do Daty 
Prospektu nie została implementowana. Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi ustanawia 
sankcj� karn� w wysoko�ci 5.000.000 PLN lub w postaci kary pozbawienia wolno�ci od 3 miesi�cy do lat 5, lub zastosowania 
obu tych kar ł�cznie, za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. W Projekcie Nowelizacji Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi proponuje si� równie�, aby ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji 
wewn�trznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy 
informacja poufna, było zagro�one grzywn� do 2.000.000 PLN albo kar� pozbawienia wolno�ci do lat 4, albo obu tym karom 
ł�cznie. Ponadto, w przypadku, gdy jest mo�liwe ustalenie kwoty korzy�ci osi�gni�tej lub straty unikni�tej przez dany 
podmiot w wyniku okre�lonych narusze�, zamiast kary pieni��nej, o której mowa powy�ej, KNF mo�e nało�y� kar� 
pieni��n� do wysoko�ci trzykrotno�ci kwoty osi�gni�tej korzy�ci lub unikni�tej straty. 

Obrót papierami warto�ciowymi z wykorzystaniem informacji poufnych 

Informacj� poufn� jest okre�lona w sposób precyzyjny informacja dotycz�ca, bezpo�rednio lub po�rednio, jednego lub 
kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania 
takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomo�ci, a która po takim przekazaniu mogłaby 
w istotny sposób wpłyn�� na cen� tych instrumentów lub powi�zanych z nim instrumentów pochodnych. 

Ka�dy, kto: (i) wchodzi w posiadanie informacji poufnej w zwi�zku z pełnieniem funkcji w organach spółki lub innym 
podmiocie, posiadaniem w spółce lub innym podmiocie akcji lub udziałów lub w zwi�zku z dost�pem do informacji 
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a tak�e stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego  
o podobnym charakterze; (ii) posiada informacj� poufn� w wyniku popełnienia przest�pstwa albo (iii) posiada informacj� 
poufn� pozyskan� w sposób inny ni� okre�lony w dwóch poprzednich punktach, je�eli wiedział lub przy doło�eniu 
nale�ytej staranno�ci mógł si� dowiedzie�, �e jest to informacja poufna nie mo�e wykorzystywa� takiej informacji. 
Czynno�ci okre�lane jako zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmuj�: 

	 nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu  
o informacj� poufn� b�d�c� w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
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innej czynno�ci prawnej powoduj�cej lub mog�cej powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami 
finansowymi; 

	 udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 
dotyczy ta informacja; 

	 umo�liwianie lub ułatwianie wej�cia w posiadanie przez osob� nieuprawnion� informacji poufnej dotycz�cej  
1 (jednego) lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych lub 1 (jednego) lub kilku 
instrumentów finansowych. 

Osoba wykorzystuj�ca informacj� poufn� z naruszeniem przepisów prawa mo�e podlega� karze pozbawienia wolno�ci 
lub grzywnie albo obu tym sankcjom ł�cznie. Maksymalna wysoko�� grzywny wynosi 5 mln PLN, a okres pozbawienia 
wolno�ci jest uzale�niony od rodzaju przest�pstwa i mo�e wynosi� od trzech miesi�cy do lat 8. 

Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MAR 

Definicja informacji poufnych zawarta w Rozporz�dzeniu MAR i odnosz�ca si� do instrumentów finansowych jest, co do 
zasady, zbie�na z definicj� informacji poufnych zawart� w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z tym 
zastrze�eniem, �e Rozporz�dzenie MAR (w przeciwie�stwie do Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) 
precyzuje, �e w przypadku rozci�gni�tego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 
okoliczno�ci lub szczególnego wydarzenia, za informacje okre�lone w sposób precyzyjny mo�na uzna� te przyszłe 
okoliczno�ci lub to przyszłe wydarzenie, ale tak�e etapy po�rednie tego procesu, zwi�zane z zaistnieniem lub 
spowodowaniem tych przyszłych okoliczno�ci lub tego przyszłego wydarzenia. Etap po�redni rozci�gni�tego w czasie 
procesu jest uznany za informacj� poufn�, je�eli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych. Ponadto 
Rozporz�dzenie MAR okre�la rodzaje informacji uznawane za informacje poufne w odniesieniu do towarowych 
instrumentów pochodnych oraz w odniesieniu do uprawnie� do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na 
aukcjach. Zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR Emitent jest zobowi�zany poda� do wiadomo�ci publicznej informacje 
poufne bezpo�rednio go dotycz�ce niezwłocznie. Rozporz�dzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje 
pieni��ne dotycz�ce: 

	 wykorzystywania, w tym rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do wykorzystania informacji poufnych  
i bezprawnego ich ujawniania, które wynosz�: (i) 5 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej  
w Pa�stwie Członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 15 mln EUR 
(lub równowarto�� w walucie krajowej w Pa�stwie Członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) lub 15% 
całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dost�pnego sprawozdania 
zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy w przypadku osób prawnych; 

	 naruszenia obowi�zku podawania informacji poufnych do wiadomo�ci publicznej, które wynosz�: (i) 1 mln EUR 
(lub równowarto�� w walucie krajowej w Pa�stwie Członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) w przypadku 
osób fizycznych oraz (ii) 2,5 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej w Pa�stwie Członkowskim,  
w którym walut� nie jest EUR) lub 2% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego 
dost�pnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy w przypadku osób prawnych; 

przy czym, w odniesieniu do osób prawnych, je�eli osoba prawna jest jednostk� dominuj�c� lub jednostk� zale�n�, która 
ma obowi�zek sporz�dza� skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego 
rocznego obrotu lub odpowiadaj�cy mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowo�ci na 
podstawie ostatniego dost�pnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy najwy�szej 
jednostki dominuj�cej. 

W odniesieniu do regulacji dotycz�cych sankcji administracyjnych wynikaj�cych z Rozporz�dzenia MAR zobacz 
równie� wyja�nienie zamieszczone w punkcie „ – Manipulacja – Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MAR”. 

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkni�tych 

Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wył�cznie 
członków zarz�du, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego pracowników, 
biegłych rewidentów albo innych osób pozostaj�cych z tym emitentem lub wystawc� w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby maj�ce dost�p do informacji poufnych pierwszego poziomu), które 
w trakcie okresu zamkni�tego nie mog� nabywa� lub zbywa�, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 
praw pochodnych dotycz�cych akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych oraz 
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dokonywa�, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynno�ci prawnych powoduj�cych lub mog�cych 
powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi. 

Ponadto osoby maj�ce dost�p do informacji poufnych pierwszego poziomu nie mog�, w czasie trwania okresu 
zamkni�tego, działaj�c jako organ osoby prawnej, podejmowa� czynno�ci, których celem jest doprowadzenie do nabycia 
lub zbycia przez t� osob� prawn�, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotycz�cych 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych albo podejmowa� czynno�ci powoduj�cych 
lub mog�cych powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi przez t� osob� prawn�, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej. 

Wskazanych powy�ej ogranicze� nie stosuje si� do czynno�ci dokonywanych: (i) przez podmiot prowadz�cy działalno�� 
maklersk�, któremu taka osoba zleciła zarz�dzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wył�czaj�cy ingerencj� 
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne; albo (ii) w wykonaniu umowy zobowi�zuj�cej do zbycia 
lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz�cych akcji, emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powi�zanych, zawartej na pi�mie z dat� pewn� przed rozpocz�ciem biegu danego okresu zamkni�tego; albo (iii) wyniku 
zło�enia przez osob� maj�c� dost�p do informacji poufnych pierwszego poziomu zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (iv) 
w zwi�zku z obowi�zkiem ogłoszenia przez osob� maj�c� dost�p do informacji poufnych pierwszego poziomu wezwania do 
zapisywania si� na sprzeda� lub zamian� akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (v) w zwi�zku 
z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru; albo (vi) w zwi�zku z ofert� skierowan� do 
pracowników lub osób wchodz�cych w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem �e informacja na temat takiej 
oferty była publicznie dost�pna przed rozpocz�ciem biegu danego okresu zamkni�tego. 

Okres zamkni�ty jest zdefiniowany jako: (i) okres od wej�cia w posiadanie przez osob� b�d�c� osob� maj�c� dost�p do 
informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotycz�cej emitenta lub instrumentów finansowych do 
przekazania takiej informacji do publicznej wiadomo�ci; (ii) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesi�cy 
przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci lub okres pomi�dzy ko�cem roku obrotowego a przekazaniem 
tego raportu do publicznej wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iii) w przypadku 
raportu półrocznego – okres miesi�ca przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci lub okres pomi�dzy dniem 
zako�czenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od 
pierwszego ze wskazanych; (iv) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do 
publicznej wiadomo�ci lub okres pomi�dzy dniem zako�czenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomo�ci, je�eli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych. Za okres zamkni�ty nie uwa�a si� 
okresów wskazanych w punktach od (ii) do (iv) w przypadku, gdy osoba maj�ca dost�p do informacji poufnych 
pierwszego poziomu nie posiadała dost�pu do danych finansowych, na podstawie których sporz�dzony został dany raport. 

Ka�da osoba posiadaj�ca dost�p do informacji poufnych pierwszego poziomu, która naruszy okre�lony powy�ej zakaz 
w trakcie okresu zamkni�tego, podlega karze pieni��nej do 200 tys. PLN, nakładanej decyzj� KNF. 

Dodatkowo, osoby, które wchodz� w skład organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych emitenta lub b�d�ce jego 
prokurentami, jak równie� osoby zajmuj�ce funkcje kierownicze w strukturze emitenta, maj�ce stały dost�p do 
informacji poufnych emitenta, s� zobowi�zane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie na 
własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotycz�cych akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powi�zanych z tymi papierami warto�ciowymi. Obowi�zek ten odnosi si� równie� do 
transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wy�ej osób, zgodnie z definicj� przewidzian� w art. 160 ust. 2 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowi�zków okre�lonych powy�ej jest zagro�one kar� 
pieni��n� w wysoko�ci do 100 tys. PLN. 

Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MAR 

Podobnie jak w przypadku Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR w trakcie 
okresu zamkni�tego osoba pełni�ca obowi�zki zarz�dcze u emitenta nie mo�e dokonywa� �adnych transakcji na swój 
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpo�rednio lub po�rednio, dotycz�cych akcji lub instrumentów dłu�nych 
emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych zwi�zanych z nimi instrumentów finansowych, przy czym Ustawa  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi odnosi si� do akcji emitenta, praw pochodnych dotycz�cych akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych. 

Ponadto zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR okres zamkni�ty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 
�ródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowi�zek poda� 
do wiadomo�ci publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta s� dopuszczone do obrotu; 
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lub (ii) prawem krajowym. Poza ró�nic� co do długo�ci trwania okresu zamkni�tego, Rozporz�dzenie MAR odnosi si� 
wył�cznie do raportów okresowych, nie obejmuj�c informacji poufnych, jak to ma miejsce w przypadku Ustawy  
o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem MAR osoby pełni�ce obowi�zki zarz�dcze oraz osoby blisko z nimi zwi�zane powiadamiaj� 
emitenta oraz KNF o ka�dej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów 
dłu�nych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych b�d� innych powi�zanych z nimi instrumentów finansowych. 
Powiadomienia dokonuje si� niezwłocznie, ale nie pó�niej ni� w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji. 
Emitent zapewnia, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powy�ej zostały podane do wiadomo�ci 
publicznej niezwłocznie i nie pó�niej ni� w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób 
umo�liwiaj�cy szybki i niedyskryminuj�cy dost�p do tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami 
technicznymi regulowanymi przez Rozporz�dzenie MAR. 

Rozporz�dzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieni��ne dotycz�ce naruszenia obowi�zków 
zwi�zanych z: 

	 okresami zamkni�tymi, które wynosz�: (i) 0,5 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej w pa�stwie 
członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 1,0 mln EUR (lub 
równowarto�� w walucie krajowej w pa�stwie członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) w przypadku osób 
prawnych; 

	 zawiadomieniami dotycz�cymi transakcji osób maj�cych dost�p do transakcji poufnych, które wynosz�: (i) 0,5 
mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej w pa�stwie członkowskim, w którym walut� nie jest EUR)  
w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 1,0 mln EUR (lub równowarto�� w walucie krajowej w pa�stwie 
członkowskim, w którym walut� nie jest EUR) w przypadku osób prawnych; 

przy czym, je�eli osoba prawna jest jednostk� dominuj�c� lub jednostk� zale�n�, która ma obowi�zek sporz�dza� 
skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub 
odpowiadaj�cy mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowo�ci na podstawie ostatniego 
dost�pnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarz�dzaj�cy najwy�szej jednostki dominuj�cej. 

W odniesieniu do regulacji dotycz�cych sankcji administracyjnych wynikaj�cych z Rozporz�dzenia MAR zobacz 
równie� „ – Manipulacja – Zmiany wynikaj�ce z Rozporz�dzenia MAR”. 

Kodeks Spółek Handlowych – obowi�zek zawiadomienia spółki o osi�gni�ciu stosunku dominacji 

Spółka dominuj�ca, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowi�zek zawiadomi� spółk� 
zale�n� o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod 
rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominuj�cej reprezentuj�cych wi�cej ni� 
33% kapitału zakładowego spółki zale�nej. 

Uchwała walnego zgromadzenia, powzi�ta z naruszeniem obowi�zku zawiadomienia, jest niewa�na, chyba �e spełnia 
wymogi kworum oraz wi�kszo�ci głosów bez uwzgl�dnienia głosów niewa�nych. 

Rozporz�dzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Wymogi dotycz�ce kontroli koncentracji wynikaj� z Rozporz�dzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji. 
Rozporz�dzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i stosuje si� do przedsi�biorców i podmiotów 
z nimi powi�zanych przekraczaj�cych okre�lone progi przychodów ze sprzeda�y towarów i usług. Rozporz�dzenie Rady 
w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje si� wył�cznie do koncentracji przynosz�cych trwał� zmian� w strukturze 
wła�cicielskiej danego przedsi�biorcy. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegaj� zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym przeprowadzeniem. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

	 ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 5 mld 
EUR, oraz 

	 ł�czny obrót przypadaj�cy na Uni� Europejsk� ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorców uczestnicz�cych 
w koncentracji wynosi wi�cej ni� 250 mln EUR,  

chyba �e ka�dy z przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� dwie trzecie swoich ł�cznych 
obrotów przypadaj�cych na Uni� Europejsk� w jednym i tym samym pa�stwie członkowskim. 
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Ponadto koncentracja niespełniaj�ca powy�szych progów obrotowych stanowi równie� koncentracj� o wymiarze 
wspólnotowym, gdy: 

	 ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 2,5 mld 
EUR; 

	 w ka�dym z co najmniej trzech Pa�stw Członkowskich UE ł�czny obrót wszystkich przedsi�biorców 
uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100 mln EUR; 

	 w ka�dym z co najmniej trzech Pa�stw Członkowskich UE uj�tych dla celów wskazanych w punkcie powy�ej 
ł�czny obrót ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 
25 mln EUR; oraz  

	 ł�czny obrót przypadaj�cy na UE ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji 
wynosi wi�cej ni� 100 mln EUR,  

chyba �e ka�dy z przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� dwie trzecie swoich ł�cznych 
obrotów przypadaj�cych na Uni� Europejsk� w jednym i tym samym pa�stwie członkowskim. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowi�zki zwi�zane mi�dzy innymi z nabywaniem 
akcji. 

Kontrola koncentracji 

Zamiar koncentracji przedsi�biorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, je�eli ł�czny �wiatowy obrót 
przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza 
równowarto�� 1 mld EUR lub je�eli ł�czny obrót na terytorium Polski przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji 
w roku obrotowym poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza równowarto�� 50 mln EUR. Powy�szy obrót obejmuje 
obrót zarówno przedsi�biorców bezpo�rednio uczestnicz�cych w koncentracji, jak i pozostałych przedsi�biorców 
nale��cych do grup kapitałowych, do których nale�� przedsi�biorcy bezpo�rednio uczestnicz�cy w koncentracji. 

Prezes UOKiK wydaje zgod� na koncentracj�, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, 
w szczególno�ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj�cej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotycz�ce kontroli koncentracji znajduj� zastosowanie do 
przedsi�biorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów s� osoby b�d�ce 
przedsi�biorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie Działalno�ci Gospodarczej, a tak�e mi�dzy innymi osoby fizyczne 
posiadaj�ce kontrol� nad co najmniej jednym podmiotem, w szczególno�ci poprzez dysponowanie bezpo�rednio lub 
po�rednio wi�kszo�ci� głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, tak�e jako zastawnik albo 
u�ytkownik, b�d� w zarz�dzie innego przedsi�biorcy (przedsi�biorcy zale�nego), tak�e na podstawie porozumie� 
z innymi osobami, je�eli podejmuj� dalsze działania podlegaj�ce kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy  
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, cho�by takie osoby fizyczne nie prowadziły działalno�ci gospodarczej 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie Działalno�ci Gospodarczej. 

Obowi�zek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru: 

	 poł�czenia dwóch lub wi�cej samodzielnych przedsi�biorców; 

	 przej�cia – poprzez nabycie lub obj�cie akcji, innych papierów warto�ciowych, cało�ci lub cz��ci maj�tku lub 
w jakikolwiek inny sposób – bezpo�redniej lub po�redniej kontroli nad jednym lub wi�cej przedsi�biorcami 
przez jednego lub wi�cej przedsi�biorców, 

	 utworzenia przez przedsi�biorców wspólnego przedsi�biorstwa, 

	 nabycia przez przedsi�biorc� cz��ci mienia innego przedsi�biorcy (cało�ci lub cz��ci przedsi�biorstwa), je�eli 
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych zgłoszenie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowarto�� 10 mln EUR. 

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przej�cie kontroli rozumie si� wszelkie formy 
bezpo�redniego lub po�redniego uzyskania przez przedsi�biorc� uprawnie�, które osobno albo ł�cznie, przy 
uwzgl�dnieniu wszystkich okoliczno�ci prawnych lub faktycznych, umo�liwiaj� wywieranie decyduj�cego wpływu na 
innego przedsi�biorc� lub przedsi�biorców. 
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Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, je�eli ł�czny obrót 
przedsi�biorcy, nad którym ma nast�pi� przej�cie kontroli oraz jego przedsi�biorców zale�nych, nie przekroczył na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w �adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych zgłoszenie równowarto�ci  
10 mln EUR. 

Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  

a) polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez przedsi�biorc� akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelno�ci, pod warunkiem �e nie b�dzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wył�czeniem 
prawa do ich sprzeda�y; 

b) nast�puj�cej w toku post�powania upadło�ciowego, z wył�czeniem wypadków, gdy zamierzaj�cy przej�� 
kontrol� jest konkurentem albo nale�y do grupy kapitałowej, do której nale�� konkurenci przedsi�biorcy 
przejmowanego lub którego cz��� mienia jest nabywana; 

c) przedsi�biorców nale��cych do tej samej grupy kapitałowej; 

d) nast�puj�cej w toku post�powania upadło�ciowego, z wył�czeniem przypadków, gdy zamierzaj�cy przej�� 
kontrol� jest konkurentem albo nale�y do grupy kapitałowej, do której nale�� konkurenci przedsi�biorcy 
przejmowanego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsi�biorcy uczestnicz�cy w koncentracji, która 
podlega zgłoszeniu, s� obowi�zani do wstrzymania si� od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 
o wyra�eniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zosta� wydana. 
Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego 
obowi�zku wstrzymania si� od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyra�eniu 
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zosta� wydana, je�eli nabywca nie 
korzysta z prawa głosu wynikaj�cego z nabytych akcji lub czyni to wył�cznie w celu utrzymania pełnej warto�ci swej 
inwestycji kapitałowej lub dla zapobie�enia powa�nej szkodzie, jaka mo�e powsta� u przedsi�biorców uczestnicz�cych  
w koncentracji. 

Sankcje administracyjne za naruszenie obowi�zuj�cych przepisów 

Prezes UOKiK mo�e mi�dzy innymi nało�y� na przedsi�biorc�, w drodze decyzji, kar� pieni��n� w wysoko�ci nie 
wi�kszej ni� 10% przychodu osi�gni�tego w roku rozliczeniowym poprzedzaj�cym rok nało�enia kary, je�eli 
przedsi�biorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. 
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OPODATKOWANIE 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale maj� charakter ogólny i nie stanowi� kompletnej analizy skutków 
podatkowych w prawie polskim zwi�zanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez inwestorów. Z tych 
wzgl�dów wszystkim inwestorom zaleca si� skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, 
finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych wła�ciwych 
w tym zakresie. 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób 
prawnych 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne maj�ce 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegaj�ce w Polsce nieograniczonemu 
obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które maj� miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj� obowi�zkowi podatkowemu od cało�ci swoich 
dochodów (przychodów) bez wzgl�du na miejsce poło�enia �ródeł przychodów (nieograniczony obowi�zek podatkowy). 
Za osob� maj�c� miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwa�a si� osob� fizyczn�, która: (i) 
posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (o�rodek interesów 
�yciowych), lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłu�ej ni� 183 (sto osiemdziesi�t trzy) dni w roku 
podatkowym. 

Powy�sze zasady stosuje si� z uwzgl�dnieniem wła�ciwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stron� jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Umowy te 
mog� w szczególno�ci inaczej definiowa� „miejsce zamieszkania” osoby fizycznej oraz precyzowa� poj�cie „o�rodka 
interesów �yciowych”. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych (w tym akcji i praw do akcji) wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez 
dochód z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych nale�y rozumie� nadwy�k� uzyskanych z tego tytułu przychodów 
(co do zasady, ceny papierów warto�ciowych okre�lonej w umowie) nad kosztami uzyskania tego przychodu (co do 
zasady, wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub obj�cie) osi�gni�t� w roku podatkowym. W przypadkach, gdy cena 
papierów warto�ciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich warto�ci rynkowej, przychód z odpłatnego 
zbycia okre�la organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysoko�ci warto�ci rynkowej tych papierów 
warto�ciowych. Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów warto�ciowych powstaje w momencie 
przeniesienia na nabywc� własno�ci udziałów (akcji) oraz papierów warto�ciowych.  

Wskazanych dochodów nie ł�czy si� z dochodami osi�ganymi przez dan� osob� z innych �ródeł i podlegaj� one 
odr�bnemu opodatkowaniu. Je�eli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych nabytych po ró�nych 
cenach i nie jest mo�liwe okre�lenie ceny nabycia zbywanych papierów warto�ciowych, przy ustalaniu dochodu z takiego 
zbycia stosuje si� zasad�, �e ka�dorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów warto�ciowych nabytych najwcze�niej. 
Zasad�, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si� odr�bnie dla ka�dego rachunku papierów warto�ciowych. 

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskuj�ce dochód z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych nie s� 
obowi�zane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powy�ej tytułu nie jest 
tak�e pobierany przez płatników. Natomiast po zako�czeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób 
fizycznych to�samy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osi�gaj�cy dochody z odpłatnego zbycia papierów 
warto�ciowych zobowi�zani s� wykaza� je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczy� nale�ny podatek dochodowy 
i odprowadzi� go na rachunek wła�ciwego organu podatkowego.  

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów warto�ciowych strata ta mo�e obni�y� dochód 
uzyskany z tego �ródła (tj. ze zbycia papierów warto�ciowych) w najbli�szych kolejno po sobie nast�puj�cych 5 (pi�ciu) 
latach podatkowych, z tym �e wysoko�� obni�enia w którychkolwiek z tych lat nie mo�e przekroczy� 50% kwoty tej 
straty. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów warto�ciowych nie ł�czy si� ze stratami poniesionymi przez podatnika 
z innych tytułów (�ródeł przychodów).  

Roczne zeznanie podatkowe podatnik powinien sporz�dzi� w terminie do ko�ca kwietnia roku nast�puj�cego po roku 
podatkowym, w którym podatnik dokonał odpłatnego zbycia, na podstawie imiennych informacji o wysoko�ci 
osi�gni�tego dochodu, przekazanych mu (do ko�ca lutego roku nast�puj�cego po roku podatkowym) przez osoby 
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fizyczne prowadz�ce działalno�� gospodarcz�, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 
niemaj�ce osobowo�ci prawnej. W tym samym terminie podatnik jest obowi�zany zapłaci� nale�ny podatek w kwocie 
wykazanej w tym zeznaniu. 

Powy�szych przepisów nie stosuje si�, je�eli odpłatne zbycie papierów warto�ciowych nast�puje w wykonywaniu 
działalno�ci gospodarczej, gdy� w takim przypadku przychody z ich sprzeda�y powinny by� kwalifikowane jako 
pochodz�ce z wykonywania takiej działalno�ci i rozliczone na zasadach wła�ciwych dla dochodu z tego �ródła. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemaj�ce 
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegaj�ce w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi 
podatkowemu) 

W my�l art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie maj� na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaj� obowi�zkowi podatkowemu tylko od dochodów 
(przychodów) osi�ganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowi�zek podatkowy). Zgodnie z art. 
4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych powy�szy przepis stosuje si� z uwzgl�dnieniem umów 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska. 

Osoby obj�te ograniczonym obowi�zkiem podatkowym uzyskuj�ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody 
z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych podlegaj� analogicznym, jak opisane wy�ej, zasadom dotycz�cym 
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi� inaczej. W my�l art. 30b ust. 3 Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub ni�szej stawki podatku 
wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania 
dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadaj�ce miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegaj�ce w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) osób 
fizycznych z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane s� 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysoko�ci 19% uzyskanego przychodu. Dochodem (przychodem) z udziału 
w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (art. 24 ust. 5 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych).  

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieni�dzy lub warto�ci pieni��nych 
(m.in. wypłat z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) zobowi�zane s� 
podmioty dokonuj�ce tych czynno�ci. Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
podatek: w zakresie dywidendy oraz dochodów z umorzenia akcji, warto�ci maj�tku otrzymanego w zwi�zku 
z likwidacj� osoby prawnej lub spółki oraz w przypadku poł�czenia lub podziału spółek dopłat w gotówce otrzymanych 
przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek ł�czonych lub dzielonych, pobieraj�, jako płatnicy, podmioty 
prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych dla podatników, je�eli dochody (przychody) te zostały uzyskane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wi��� si� z papierami warto�ciowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata 
�wiadczenia na rzecz podatnika nast�puje za po�rednictwem tych podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych 
płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od: dywidendy oraz dochodów z umorzenia akcji, warto�ci maj�tku 
otrzymanego w zwi�zku z likwidacj� osoby prawnej lub spółki oraz w przypadku poł�czenia lub podziału spółek dopłat 
w gotówce otrzymanych przez udziałowców/akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek ł�czonych lub dzielonych s� 
podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze, za po�rednictwem których nale�no�ci z tych tytułów s� wypłacane. Podatek 
pobiera si� w dniu przekazania nale�no�ci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Płatnicy przekazuj� kwoty podatku w terminie do 20 (dwudziestego) dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym 
pobrano podatek, na rachunek wła�ciwego urz�du skarbowego. W terminie do ko�ca stycznia roku nast�puj�cego po 
roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, s� 
obowi�zani przesła� do urz�du skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy według 
miejsca siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. 
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Dochodów (przychodów) z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie ł�czy 
si� z dochodami z innych �ródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 45 ust. 
3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, je�eli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, osoba 
fizyczna jest zobowi�zana do samodzielnego wykazania nale�nego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym, 
składanym do ko�ca kwietnia roku nast�puj�cego po roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu 
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przekazanych na rzecz podatników 
uprawnionych z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których to�samo�� nie została 
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera 
podatek według stawki 19% od ł�cznej warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich 
takich podatników za po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne deklaracje dotycz�ce tego dochodu s� 
przekazywane przez płatników (tj. podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze) do urz�du skarbowego, przy pomocy 
którego naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje 
zadania. Je�eli płatnik dokonuje wypłaty w powy�szym trybie, to w zakresie dotycz�cym takich podatników płatnik nie 
ma obowi�zku sporz�dzania imiennych informacji o wysoko�ci dochodu. W �wietle art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, podatnicy s� obowi�zani wykaza� w zeznaniu rocznym kwoty dochodów 
(przychodów) z tytułu dywidend w przypadku, gdy papiery warto�ciowe zapisane były na rachunkach zbiorczych, 
a to�samo�� podatnika nie została płatnikowi ujawniona. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne nieposiadaj�ce miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegaj�ce w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody 
(przychody) osób fizycznych podlegaj�cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowi�zkowi 
podatkowemu z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegaj� analogicznym, jak opisane wy�ej, zasadom dotycz�cym opodatkowania; 
jednak�e w przypadku wspomnianej kategorii podatników zasady opodatkowania stosuje si� z uwzgl�dnieniem umów  
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska. W my�l art. 30a ust. 2 Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub ni�szej stawki podatku 
wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania 
dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.  

W przypadku podatników podlegaj�cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowi�zkowi 
podatkowemu płatnicy s� obowi�zani przesła� imienne informacje sporz�dzone według ustalonego wzoru, w terminie do 
ko�ca lutego roku nast�puj�cego po roku podatkowym, podatnikom oraz urz�dom skarbowym, przy pomocy których 
naczelnicy urz�dów skarbowych wła�ciwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuj� swoje zadania. 
Ponadto płatnik – na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zło�enia takiego wniosku, jest 
obowi�zany do sporz�dzenia i przesłania imiennej informacji, o której mowa powy�ej, podatnikowi i urz�dowi 
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

Jednak�e w przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób 
prawnych przekazywane s� na rzecz podatników uprawnionych z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach 
zbiorczych, których to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, to w zakresie dotycz�cym takich podatników płatnik nie ma obowi�zku sporz�dzania ani 
przesyłania imiennych informacji o wysoko�ci dochodu. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadaj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(tj. podlegaj�cych w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnikami podatku dochodowego od 
osób prawnych s� osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemaj�ce osobowo�ci 
prawnej (z wyj�tkiem spółek niemaj�cych osobowo�ci prawnej, z zastrze�eniem, �e przepisy Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych maj� równie� zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych maj�cych siedzib� lub 
zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy maj� siedzib� lub zarz�d na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj� obowi�zkowi podatkowemu od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du 
na miejsce ich osi�gania (nieograniczony obowi�zek podatkowy). 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadaj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych podlegaj� opodatkowaniu w Rzeczypospolitej 
Polskiej podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych jest 
ró�nica mi�dzy przychodem (co do zasady, cen� papierów warto�ciowych okre�lon� w umowie) i kosztami uzyskania tego 
przychodu (co do zasady, wydatkami poniesionymi na nabycie lub obj�cie papierów warto�ciowych). Je�li cena papierów 
warto�ciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich warto�ci rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia 
okre�la organ podatkowy w wysoko�ci ich warto�ci rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych wraz 
z dochodami z innych �ródeł ł�czy si� u podatnika w podstaw� opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych podatnik jest zobowi�zany do samodzielnego 
rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez podmiot dokonuj�cy wypłaty. Podatnik jest zobowi�zany do 
rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysoko�ci osi�gni�tego w roku podatkowym dochodu albo 
poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Termin na zło�enie tego zeznania 
upływa z ko�cem 3. (trzeciego) miesi�ca roku nast�puj�cego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest 
obowi�zany zapłaci� nale�ny podatek. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych nieposiadaj�cych siedziby lub zarz�du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(tj. podlegaj�cych w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie maj� na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz�du, podlegaj� obowi�zkowi podatkowemu tylko od dochodów, które 
osi�gaj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych maj� 
równie� zastosowanie do dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki niemaj�ce 
osobowo�ci prawnej maj�ce siedzib� lub zarz�d w innym pa�stwie, je�eli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego 
pa�stwa s� traktowane jak osoby prawne i podlegaj� w tym pa�stwie opodatkowaniu od cało�ci swoich dochodów bez 
wzgl�du na miejsce ich osi�gania (art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obj�ci ograniczonym obowi�zkiem podatkowym, uzyskuj�cy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, podlegaj� 
analogicznym, jak opisane wy�ej, zasadom dotycz�cym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów 
warto�ciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron� jest Rzeczpospolita Polska, nie 
stanowi� inaczej. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych posiadaj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
(tj. podlegaj�cych w Polsce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadaj� siedzib� lub zarz�d, uzyskane z tytułu dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej opodatkowane s� zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysoko�ci 19% uzyskanego przychodu.  

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału 
(art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia si� od podatku dochodowego 
dochody (przychody) podatnika z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyj�tkiem 
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej maj�cej 
siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce warunki: (i) 
wypłacaj�cym dywidend� lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka maj�ca siedzib� lub 
zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) podatnikiem uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend lub inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegaj�ca 
w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na 
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miejsce ich osi�gania; (iii) podatnik, o którym mowa w pkt (ii), posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) 
w kapitale spółki wypłacaj�cej dywidend� lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz (iv) 
podatnik, o którym mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie cało�ci swoich 
dochodów niezale�nie od miejsca ich osi�gania. 

Powy�sze zwolnienie ma zastosowanie: (a) je�li udziały (akcje) (o których mowa w pkt (iii) powy�ej) znajduj� si� 
w posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt (ii) powy�ej) na podstawie tytułu własno�ci, (b) w odniesieniu do 
dochodu osi�ganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie nast�puj�cych tytułów: (A) tytułu własno�ci oraz (B) 
jakiegokolwiek innego tytułu ni� własno��, z tym zastrze�eniem, �e taki dochód (przychód) kwalifikowałby si� do 
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie, o którym mowa powy�ej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody (przychody) 
z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacaj�cej 
dywidend� lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat. 
Zwolnienie to ma równie� zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 (dwóch) lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wymaganej ilo�ci przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
maj�cej siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej ilo�ci nieprzerwanie 
przez okres 2 (dwóch) lat podatnik jest obowi�zany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłok�, w wysoko�ci 19% 
dochodów (przychodów) do 20. (dwudziestego) dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utracił prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza si� od nast�pnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie stosuje si� równie� do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz poło�onego na terytorium pa�stwa 
członkowskiego UE lub innego pa�stwa nale��cego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji 
Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) 
spółki podlegaj�cej opodatkowaniu od cało�ci swoich dochodów (bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania) 
w Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli spółka ta spełnia warunki okre�lone powy�ej. 

Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych nie stosuje si�, je�eli osi�gni�cie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych nast�puje w zwi�zku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynno�ci prawnej lub 
wielu powi�zanych czynno�ci, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku 
dochodowego na podstawie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wył�cznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), za� 
czynno�ci, o których mowa wy�ej, nie maj� rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych uznaje si�, �e umowa lub inna czynno�� prawna nie ma rzeczywistego charakteru 
w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególno�ci dotyczy to sytuacji, 
gdy w drodze czynno�ci, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
przenoszona jest własno�� udziałów (akcji) spółki wypłacaj�cej dywidend� lub spółka osi�ga przychód (dochód), 
wypłacany nast�pnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Artykuł 22c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych ma zastosowanie do dochodów osi�gni�tych od dnia  
1 stycznia 2016 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny ni� kalendarzowy, stosuj� przepisy art. 22c Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do dochodów osi�gni�tych od pierwszego dnia roku podatkowego 
rozpoczynaj�cego si� po dniu 31 grudnia 2015 r. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie powy�szego zwolnienia jest 
mo�liwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego o�wiadczenia, �e w stosunku do wypłacanych 
nale�no�ci spełnione zostały warunki okre�lone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, tj. �e podatnik nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie cało�ci swoich dochodów 
niezale�nie od miejsca ich osi�gania.  

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonuj� wypłat nale�no�ci z tytułu dywidend oraz innych nale�no�ci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
s� obowi�zane – jako płatnicy – pobiera� w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku 
powinny zosta� przekazane w terminie do 7. (siódmego) dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym został on 
pobrany, na rachunek wła�ciwego urz�du skarbowego. W terminie przekazania podatku płatnicy s� obowi�zani przesła� 
podatnikom informacje o wysoko�ci pobranego podatku sporz�dzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie 
z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do ko�ca 1. (pierwszego) miesi�ca roku 
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nast�puj�cego po roku podatkowym, w którym powstał obowi�zek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 
tej ustawy, obowi�zani s� przesła� do urz�du skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy 
według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporz�dzone według ustalonego wzoru.  

Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat nale�no�ci 
z tytułu dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, uzyskanych z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach papierów warto�ciowych albo na 
rachunkach zbiorczych, obowi�zek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje si� do podmiotów prowadz�cych rachunki papierów 
warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, je�eli wypłata nale�no�ci nast�puje za po�rednictwem tych podmiotów. Podmioty 
te, jako płatnicy, pobieraj� zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania nale�no�ci do dyspozycji posiadacza 
rachunku papierów warto�ciowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata nale�no�ci 
z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników 
b�d�cych osobami uprawnionymi z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których to�samo�� 
nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik 
pobiera podatek według stawki 19% od ł�cznej warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 
wszystkich takich podatników za po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W przypadku i w zakresie 
okre�lonych w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do poboru podatku s� obowi�zane 
podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze, za po�rednictwem których nale�no�� jest wypłacana. Podatek pobiera si� 
w dniu przekazania nale�no�ci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy, w zakresie okre�lonym w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, nie maj� obowi�zku przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym 
podatku podatnikom oraz urz�dowi skarbowemu. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadaj�cych siedziby lub zarz�du na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegaj�cych w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, podlegaj�cy w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu, 
uzyskuj�cy na terytorium Polski dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaj� analogicznym zasadom 
opodatkowania jak podmioty podlegaj�ce nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania nie stanowi� inaczej. 

Dodatkowo, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia si� od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
z wyj�tkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo- 
-akcyjnej maj�cej siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce 
warunki: (i) wypłacaj�cym dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka maj�ca 
siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegaj�ca w pa�stwie 
członkowskim UE innym ni� Rzeczpospolita Polska lub w innym pa�stwie nale��cym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce 
ich osi�gania; (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki wypłacaj�cej dywidend�; oraz (iv) podmiot, o którym mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia od podatku 
dochodowego w zakresie cało�ci swoich dochodów niezale�nie od miejsca ich osi�gania. 

Powy�sze zwolnienie ma zastosowanie: (a) je�li udziały (akcje) (o których mowa w pkt (iii) powy�ej) znajduj� si� 
w posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt (ii) powy�ej) na podstawie tytułu własno�ci, (b) w odniesieniu do 
dochodu osi�ganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie nast�puj�cych tytułów: (A) tytułu własno�ci oraz (B) 
jakiegokolwiek innego tytułu ni� tytuł własno�ci, z tym zastrze�eniem, �e taki dochód (przychód) kwalifikowałby si� do 
zwolnienia, gdyby posiadanie udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie, o którym mowa powy�ej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacaj�cej 
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dywidend� lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat. 
Zwolnienie to ma równie� zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 (dwóch) lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wymaganej ilo�ci, przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
maj�cej siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej ilo�ci nieprzerwanie 
przez okres 2 (dwóch) lat podatnik jest obowi�zany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłok�, w wysoko�ci 19% 
dochodów (przychodów) do 20. dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utracił prawo do zwolnienia. 
Odsetki nalicza si� od nast�pnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia. 

Zwolnienie stosuje si� równie� do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz poło�onego na terytorium pa�stwa 
członkowskiego UE lub innego pa�stwa nale��cego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu 
(w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegaj�cej opodatkowaniu od 
cało�ci swoich dochodów (bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania) w innym ni� Rzeczpospolita Polska pa�stwie 
członkowskim UE lub innym pa�stwie nale��cym do EOG (istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zosta� 
udokumentowane przez spółk� korzystaj�c� ze zwolnienia za�wiadczeniem wydanym przez wła�ciwy organ 
administracji podatkowej pa�stwa jej siedziby lub zarz�du albo przez wła�ciwy organ podatkowy pa�stwa, w którym 
zakład jest poło�ony). 

Zwolnienie powy�sze ma równie� odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawi�zanych na podstawie rozporz�dzenia 
nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 
z 18.08.2003); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
wypłacanych spółkom podlegaj�cym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci 
swoich dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania (przy czym okre�lony powy�ej bezpo�redni udział procentowy 
w kapitale spółki wypłacaj�cej dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinien 
w takim przypadku wynosi� nie mniej ni� 25%); oraz do podmiotów wymienionych w zał�czniku nr 4 do Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zgodnie z art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych powy�sze zwolnienie okre�lone w art. 22 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych stosuje si� pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikaj�cej 
z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy mi�dzynarodowej, której 
stron� jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 
innego ni� Rzeczpospolita Polska pa�stwa, w którym podatnik ma swoj� siedzib� lub w którym dochód został uzyskany. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie powy�szego 
zwolnienia jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika miejsca jego siedziby dla celów 
podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej. Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, zastosowanie powy�szego zwolnienia jest ponadto uzale�nione od przedstawienia przez podatnika pisemnego 
o�wiadczenia, �e w stosunku do wypłacanych nale�no�ci z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalaj�ce na 
zastosowanie zwolnienia okre�lone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. �e 
spółka otrzymuj�ca dywidend� nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od cało�ci swoich 
dochodów, bez wzgl�du na �ródło ich osi�gania.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy podmiotem uzyskuj�cym 
dochody (przychody) z dywidend jest: (i) instytucja wspólnego inwestowania posiadaj�ca siedzib� w innym ni� 
Rzeczpospolita Polska pa�stwie członkowskim UE lub w innym pa�stwie nale��cym do EOG, spełniaj�ca warunki 
uprawniaj�ce do bycia zwolnion� od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, lub (ii) podatnik posiadaj�cy siedzib� w innym ni� Rzeczpospolita Polska pa�stwie członkowskim UE lub 
w innym pa�stwie nale��cym do EOG, prowadz�cy program emerytalny w zakresie dochodów zwi�zanych 
z gromadzeniem oszcz�dno�ci na cele emerytalne, spełniaj�cy warunki uprawniaj�ce do bycia zwolnionym od podatku na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wówczas zwolnienia przewidziane 
w przywołanych powy�ej przepisach mog� mie� zastosowanie wył�cznie pod warunkiem udokumentowania przez taki 
podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych za pomoc� certyfikatu rezydencji podatkowej oraz zło�enia 
pisemnego o�wiadczenia, �e jest rzeczywistym wła�cicielem wypłaconych przez płatnika dywidend oraz spełnia warunki 
okre�lone w art. 6 ust. 1 pkt 10a i pkt 11a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.  

Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych nie stosuje si�, je�eli osi�gni�cie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych nast�puje w zwi�zku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynno�ci prawnej lub 
wielu powi�zanych czynno�ci, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku 
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dochodowego na podstawie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, a uzyskanie tego 
zwolnienia nie skutkuje wył�cznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), za� 
czynno�ci, o których mowa wy�ej, nie maj� rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych uznaje si�, �e umowa lub inna czynno�� prawna nie ma rzeczywistego charakteru 
w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególno�ci dotyczy to sytuacji, 
gdy w drodze czynno�ci, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
przenoszona jest własno�� udziałów (akcji) spółki wypłacaj�cej dywidend� lub spółka osi�ga przychód (dochód), 
wypłacany nast�pnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Artykuł 22c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych ma zastosowanie do dochodów osi�gni�tych od dnia  
1 stycznia 2016 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny ni� kalendarzowy, stosuj� przepisy art. 22c Ustawy  
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do dochodów osi�gni�tych od pierwszego dnia roku podatkowego 
rozpoczynaj�cego si� po dniu 31 grudnia 2015 r. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonuj� wypłat nale�no�ci z tytułu dywidend oraz innych nale�no�ci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
s� obowi�zane – jako płatnicy – pobiera� w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Jednak�e 
zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 
podatku zgodnie z tak� umow� jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów 
podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Kwoty pobranego podatku powinny zosta� przekazane w terminie do 7. dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, 
w którym został on pobrany, na rachunek wła�ciwego urz�du skarbowego. Płatnicy s� obowi�zani przesła� podatnikom 
oraz urz�dowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urz�du skarbowego wła�ciwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacj� o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporz�dzone 
według ustalonego wzoru. Informacj� tak� płatnik jest zobowi�zany przesła� do ko�ca 3. (trzeciego) miesi�ca roku 
nast�puj�cego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik 
jest obowi�zany do sporz�dzenia i przesłania takiej informacji podatnikowi oraz urz�dowi skarbowemu, przy pomocy 
którego naczelnik wła�ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, w terminie 14 
(czternastu) dni od dnia zło�enia tego wniosku. 

Zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do ko�ca 1. (pierwszego) 
miesi�ca roku nast�puj�cego po roku podatkowym, w którym powstał obowi�zek zapłaty podatku, płatnicy, o których 
mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obowi�zani s� przesła� do urz�du skarbowego 
wła�ciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczne deklaracje podatkowe sporz�dzone według 
ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku 
wypłat nale�no�ci z tytułu dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych uzyskanych z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach papierów 
warto�ciowych albo na rachunkach zbiorczych, obowi�zek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym 
mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje si� do podmiotów prowadz�cych 
rachunki papierów warto�ciowych albo rachunki zbiorcze, je�eli wypłata nale�no�ci nast�puje za po�rednictwem tych 
podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobieraj� zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania nale�no�ci do 
dyspozycji posiadacza rachunku papierów warto�ciowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki 
podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie 
z tak� umow� jest mo�liwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata nale�no�ci 
z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz 
podatników b�d�cych osobami uprawnionymi z papierów warto�ciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 
to�samo�� nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
płatnik pobiera podatek według stawki 19% od ł�cznej warto�ci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na 
rzecz wszystkich takich podatników za po�rednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku, do poboru 
podatku obowi�zane s� podmioty prowadz�ce rachunki zbiorcze, za po�rednictwem których nale�no�� jest wypłacana. 
Podatek pobiera si� w dniu przekazania nale�no�ci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy, w zakresie okre�lonym w art. 26 
ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie maj� obowi�zku przesłania informacji o dokonanych 
wypłatach i pobranym podatku podatnikom oraz urz�dowi skarbowemu. 
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Zasady opodatkowania podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zwi�zku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych, 
podatkowi podlegaj� umowy sprzeda�y oraz zamiany rzeczy i praw maj�tkowych (w tym papierów warto�ciowych). 
Powy�sze umowy podlegaj� opodatkowaniu, je�eli ich przedmiotem s�: 

	 rzeczy znajduj�ce si� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa maj�tkowe wykonywane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

	 rzeczy znajduj�ce si� za granic� lub prawa maj�tkowe wykonywane za granic�, w przypadku gdy nabywca ma 
miejsce zamieszkania lub siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynno�� cywilnoprawna została 
dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa zamiany podlega tak�e podatkowi, je�eli co najmniej jedna z rzeczy znajduje si� na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub jedno z praw maj�tkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z ogóln� zasad� sprzeda� akcji w spółkach maj�cych siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
traktowana jako sprzeda� praw maj�tkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega 
opodatkowaniu podatkiem od czynno�ci cywilnoprawnych według stawki 1%. Obowi�zek podatkowy powstaje z chwil� 
dokonania czynno�ci cywilnoprawnej i ci��y on – przy umowie sprzeda�y – na kupuj�cym. Podstaw� opodatkowania 
stanowi warto�� rynkowa prawa maj�tkowego. Warto�� rynkow� przedmiotu czynno�ci cywilnoprawnych okre�la si� na 
podstawie przeci�tnych cen stosowanych w obrocie prawami maj�tkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej 
czynno�ci, bez odliczania długów i ci��arów. Podatnicy s� obowi�zani, bez wezwania organu podatkowego, zło�y� 
deklaracj� w sprawie podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz obliczy� i wpłaci� podatek w terminie 14 (czternastu) 
dni od dnia powstania obowi�zku podatkowego, z wył�czeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, 
którym w przypadku czynno�ci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz. 

Jednocze�nie, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynno�ci Cywilnoprawnych, zwalnia si� od podatku sprzeda� 
praw maj�tkowych b�d�cych instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom 
inwestycyjnym; lub (ii) dokonywan� za po�rednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub 
(iii) dokonywan� w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywan� poza obrotem zorganizowanym przez firmy 
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, je�eli te instrumenty finansowe zostały nabyte przez takie firmy 
w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie 
przez osoby fizyczne własno�ci m.in. praw maj�tkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
papierów warto�ciowych, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, 
polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczy�cy. Obowi�zek podatkowy ci��y na nabywcy własno�ci 
praw maj�tkowych. Podstaw� opodatkowania stanowi warto�� nabytych praw maj�tkowych po potr�ceniu długów 
i ci��arów (czysta warto��), ustalona według stanu praw maj�tkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania 
obowi�zku podatkowego. Wysoko�� podatku ustala si� w zale�no�ci od grupy podatkowej, do której zaliczony jest 
nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej nast�puje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po 
której zostały nabyte prawa maj�tkowe. Stawki podatku maj� charakter progresywny i wynosz� od 3% do 20% podstawy 
opodatkowania, w zale�no�ci od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla ka�dej grupy istniej� tak�e 
kwoty wolne od podatku. Podatnicy s� obowi�zani, z wyj�tkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez 
płatnika, zło�y� w terminie 1 (jednego) miesi�ca od dnia powstania obowi�zku podatkowego, wła�ciwemu naczelnikowi 
urz�du skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu praw maj�tkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania 
podatkowego doł�cza si� dokumenty maj�ce wpływ na okre�lenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest 
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urz�du skarbowego ustalaj�cej wysoko�� 
zobowi�zania podatkowego. 

Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia si� od podatku nabycie własno�ci praw 
maj�tkowych przez mał�onka, zst�pnych, wst�pnych, pasierba, rodze�stwo, ojczyma i macoch�, je�eli zgłosz� nabycie 
własno�ci praw maj�tkowych wła�ciwemu naczelnikowi urz�du skarbowego w terminie sze�ciu miesi�cy od – co do 
zasady – dnia powstania obowi�zku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sze�ciu 
miesi�cy od dnia uprawomocnienia si� orzeczenia s�du stwierdzaj�cego nabycie spadku. Powy�sze zwolnienie stosuje 
si�, je�eli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo 1 (jednego) z Pa�stw 
Członkowskich lub pa�stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy  
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o EOG lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego pa�stwa.  
W przypadku niespełnienia powy�szych warunków nabycie własno�ci praw maj�tkowych podlega opodatkowaniu na 
zasadach okre�lonych dla nabywców zaliczonych do wła�ciwej grupy podatkowej. 

Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie własno�ci praw maj�tkowych podlegaj�cych wykonaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, je�eli w dniu nabycia ani nabywca, ani te� spadkodawca lub darczy�ca nie byli obywatelami 
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady odpowiedzialno�ci w zakresie podatku pobieranego u �ródła 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali swojego obowi�zku obliczenia, pobrania oraz 
wpłacenia podatku do wła�ciwego organu podatkowego, odpowiadaj� całym swoim maj�tkiem za podatek, który nie 
został pobrany lub za podatek pobrany, lecz niewpłacony. Powy�szy przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy 
odr�bne przepisy prawa stanowi� inaczej albo je�eli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach 
wła�ciwy organ administracji podatkowej lub skarbowej wydaje decyzj� o odpowiedzialno�ci podatnika. 
Odpowiedzialno�� podatnika mo�na orzec w decyzji okre�laj�cej wysoko�� zobowi�zania podatkowego. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

Podstawa prawna ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW 
oraz o ich rejestracj� w KDPW 

Akcje Sprzedawane zostały wyemitowane, natomiast Nowe Akcje zostan� wyemitowane na podstawie przepisów 
Kodeksu Spółek Handlowych i b�d� emitowane w złotych. 

Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie 
podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy w cało�ci prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie 
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A.  
i dematerializacji akcji Spółki („Uchwała Emisyjna”) stanowi podstaw� prawn� podwy�szenia kapitału zakładowego 
Spółki o kwot� nie ni�sz� ni� 1 PLN oraz nie wy�sz� ni� 1.468.210 PLN do kwoty nie wy�szej ni� 29.290.805 PLN 
poprzez emisj� nie mniej ni� 1, ale nie wi�cej ni� 1.468.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto�ci nominalnej  
1 PLN ka�da. Jednocze�nie zgodnie z Uchwał� Emisyjn� Nowych Akcji pozbawia si� dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki w cało�ci prawa poboru wszystkich Nowych Akcji. Pisemna opinia Zarz�du uzasadniaj�ca powody pozbawienia 
prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazuj�ca sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych 
Akcji stanowi zał�cznik do Uchwały Emisyjnej.  

Uchwała Emisyjna stanowi równie� podstaw� prawn� oferty publicznej Akcji Oferowanych, dematerializacji Akcji 
Dopuszczanych, Praw do Akcji i Nowych Akcji w KDPW oraz zło�enia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 
Dopuszczanych, Praw do Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

Uchwała Emisyjna stanowi Zał�cznik nr 1 do Prospektu (zob. rozdz. „Zał�czniki – Zał�cznik nr 1 – Uchwała Emisyjna”). 

Dokumenty udost�pnione do wgl�du 

Nast�puj�ce dokumenty: (i) Statut; (ii) aktualny odpis z KRS Spółki; (iii) Uchwała Emisyjna, tj. uchwała nr 1/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cało�ci 
prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki;  
(iv) opinia niezale�nego biegłego rewidenta dotycz�ca Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego,  
tj. zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za lata obrotowe obejmuj�ce nast�puj�ce okresy:  
(a) 1 lipca 2014 r. – 30 wrze�nia 2015 r.; (b) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (c) 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca 
2013, tj. obejmuj�ce odpowiednio okres 15 miesi�cy oraz dwa okresy 12-miesi�czne; (v) Skonsolidowane Roczne 
Sprawozdanie Finansowej, tj. zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe obejmuj�ce 
nast�puj�ce okresy: (a) 1 lipca 2014 r. – 30 wrze�nia 2015 r.; (b) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (c) 1 lipca  
2012 r. – 30 czerwca 2013, tj. obejmuj�ce odpowiednio okres 15 miesi�cy oraz dwa okresy 12-miesi�czne; (vi) raport 
niezale�nego biegłego rewidenta z przegl�du �ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,  
tj. zbadanego �ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 9 miesi�cy 
zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r.; (vii) �ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, tj. zbadane 
�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 9 miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 
2016 r.; (viii) jednostkowe statutowe sprawozdania finansowe Grange Fencing obejmuj�ce nast�puj�ce okresy (a)  
1 pa�dziernika 2012 r. – 30 wrze�nia 2013 r.; (b) 1 pa�dziernika 2013 r. – 30 wrze�nia 2014 r.; (c) 1 pa�dziernika 2014 r.  
– 30 wrze�nia 2015 r.; (ix) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe Grange Holding obejmuj�ce okres od  
1 pa�dziernika 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r.; (x) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe UK Investment 
obejmuj�ce okres od 4 sierpnia 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r.; (xi) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe 
MrGarden obejmuj�ce okres od 6 maja 2014 r. do 30 wrze�nia 2015 r.; (xii) jednostkowe statutowe sprawozdanie 
finansowe Stelmet IP obejmuj�ce okres od 12 maja 2015 r. do 30 wrze�nia 2015 r,; (xiii) jednostkowe statutowe 
sprawozdania finansowe Natur System obejmuj�ce nast�puj�ce okresy (a) 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca 2013 r.; (b) 1 lipca 
2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; (c) 1 lipca 2014 r. – 30 czerwca 2015 r. b�d� udost�pnione do publicznej wiadomo�ci  
w okresie wa�no�ci Prospektu w formie dokumentu w okresie wa�no�ci Prospektu w siedzibie Spółki, przy ul. Gorzowskiej 
20, 65-127 Zielona Góra, w godzinach pracy Spółki. Od dnia opublikowania Prospektu w okresie jego wa�no�ci Prospekt 
wraz z ewentualnymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizuj�cymi, jak równie� informacj� o Cenie Akcji 
Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej 
liczbie Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 
b�dzie dost�pny na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com) w formie elektronicznej. 
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Biegli rewidenci 

Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. z siedzib� w Poznaniu (61-131 Pozna�, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E) 
przeprowadziła (i) badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, w stosunku do którego wydała 
opini� bez zastrze�e�, a tak�e (ii) przegl�d �ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,  
w stosunku do którego wydała raport bez zastrze�e�. 

Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na list� podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� finansowych pod 
numerem 3654. W imieniu Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania 
Finansowego przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447), a przegl�d �ródrocznych Skróconych 
Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447). 

W okresie obj�tym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi nie było przypadku rezygnacji lub zwolnienia 
biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozda� finansowych Spółki lub Grupy. 

Podmioty zaanga�owane w Ofert� 

Wskazane poni�ej podmioty s� zaanga�owane w Ofert�. U podmiotów zaanga�owanych w Ofert� nie wyst�puje konflikt 
interesów. 

Współmened�erowie Oferty 

Globalnymi Koordynatorami, Współzarz�dzaj�cymi Ksi�g� Popytu, Współoferuj�cymi oraz Współmened�erami Oferty 
s�: (i) Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz (ii) Dom Maklerski mBanku. 

Współmened�erowie Oferty �wiadcz� na rzecz Akcjonariusza Sprzedaj�cego i Spółki usługi w zwi�zku z Ofert�, w tym 
usługi dotycz�ce przygotowania, zarz�dzania i przeprowadzenia Oferty. Współmened�erowie Oferty odpowiadaj� 
równie� za koordynacj� działa� marketingowych podejmowanych w odniesieniu do Oferty, koordynacj� kontaktów oraz 
umawianie spotka� z Inwestorami Instytucjonalnymi, organizacj� procesu budowania ksi�gi popytu w Polsce i za 
granic�, jak równie� za inne zadania, które s� zwykle realizowane przez firmy inwestycyjne w zwi�zku z publicznymi 
ofertami sprzeda�y akcji. 

Współmened�erowie Oferty nie posiadaj� Akcji Spółki. 

Wynagrodzenie Współmened�erów Oferty jest �ci�le powi�zane z wpływami uzyskanymi ze sprzeda�y Akcji 
Oferowanych (zob. rozdz. „Informacje dodatkowe – Koszty Oferty” poni�ej). 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Emitent zapłaci Współzarz�dzaj�cym Ksi�g� Popytu podstawowe 
wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 1,7% wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent 
mo�e równie� wedle swego uznania podj�� decyzj� o zapłacie na rzecz Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej 
premii w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Akcjonariusz Sprzedaj�cy zapłaci Współzarz�dzaj�cym Ksi�g� 
Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 1,7% wpływów brutto ze sprzeda�y Akcji Sprzedawanych 
w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy mo�e równie� wedle swego uznania podj�� decyzj� o zapłacie na rzecz 
Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej premii w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci wpływów brutto ze 
sprzeda�y Akcji Sprzedawanych w Ofercie. 

Powy�sze prowizje b�d� obejmowały równie� wynagrodzenie za gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 
w Ofercie. 

Doradca Prawny Współmened�erów Oferty, Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedaj�cego 

Usługi prawne na rzecz Współmened�erów Oferty, Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedaj�cego w zwi�zku z Ofert� 
�wiadczy kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Spółka komandytowa z siedzib� w Warszawie, 
pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska – w zakresie prawa polskiego; Weil, Gotshal & Manges  
z siedzib� w Londynie, pod adresem: 110 Fetter Lane. Londyn, EC4A 1AY, Wielka Brytania – w zakresie prawa 
angielskiego oraz Weil, Gotshal & Manges LLP z siedzib� w Nowym Jorku, pod adresem: 767 Fifth Avenue, NY 10153, 
USA – w zakresie prawa ameryka�skiego (ł�cznie „Weil, Gotshal & Manges”). 

Ponadto Weil, Gotshal & Manges �wiadczył i mo�e �wiadczy� w przyszło�ci inne usługi prawne na rzecz Spółki, Grupy 
lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego w zakresie prowadzonej przez Spółk�, Grup� lub Akcjonariusza Sprzedaj�cego 
działalno�ci na podstawie odpowiednich umów o �wiadczenie usług prawnych. 
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Wynagrodzenie doradców prawnych Współmened�erów Oferty nie jest powi�zane z wielko�ci� �rodków uzyskanych  
z Oferty. Weil, Gotshal & Manges nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególno�ci na Dat� Prospektu 
nie posiada Akcji. 

Publiczne oferty przej�cia 

W 2015 oraz w 2016 r. do Daty Prospektu Akcje nie były przedmiotem �adnej publicznej oferty przej�cia. 

Informacje pochodz�ce od osób trzecich 

Z zastrze�eniem raportów i opinii biegłego rewidenta dotycz�cych Skonsolidowanych Sprawozda� Finansowych oraz 
Raportu OC&C wykorzystanego przede wszystkich w rozdziale „Otoczenie rynkowe”, w Prospekcie nie wykorzystywano 
informacji stanowi�cych o�wiadczenia lub raporty ekspertów.  

Koszty Oferty 

Koszty Oferty ponoszone przez Akcjonariusza Sprzedaj�cego 

Wynagrodzenie Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Akcjonariusz Sprzedaj�cy zapłaci Współzarz�dzaj�cym Ksi�g� 
Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 1,7% wpływów brutto ze sprzeda�y Akcji Sprzedawanych 
w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy mo�e równie� wedle swego uznania podj�� decyzj� o zapłacie na rzecz 
Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej premii w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci wpływów brutto ze 
sprzeda�y Akcji Sprzedawanych w Ofercie. 

Pozostałe koszty 

Oprócz powy�szego wynagrodzenia prowizyjnego Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu Akcjonariusz Sprzedaj�cy 
zapłaci Współmened�erom Oferty okre�lone opłaty dodatkowe z tytułu kosztów ponoszonych przez Współmened�erów 
Oferty w zwi�zku z Ofert�. 

Ponadto Akcjonariusz Sprzedaj�cy poniesie wszystkie własne koszty i wydatki zwi�zane z ofert� oraz sprzeda�� Akcji 
Sprzedawanych, w tym w szczególno�ci opłaty i koszty dotycz�ce doradców zewn�trznych Akcjonariusza Sprzedaj�cego. 

Koszty Oferty ponoszone przez Spółk� 

Wynagrodzenie Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu 

W zamian za usługi �wiadczone w zwi�zku z Ofert� Emitent zapłaci Współzarz�dzaj�cym Ksi�g� Popytu podstawowe 
wynagrodzenie prowizyjne w wysoko�ci 1,7% wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent 
mo�e równie� wedle swego uznania podj�� decyzj� o zapłacie na rzecz Współzarz�dzaj�cych Ksi�g� Popytu uznaniowej 
premii w wysoko�ci ł�cznie do 0,6% warto�ci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. 

Pozostałe koszty 

W ocenie Spółki ł�czne pozostałe koszty zwi�zane z Ofert� ponoszone przez Spółk� ukształtuj� si� na poziomie około  
2 mln PLN netto i b�d� obejmowa� nast�puj�ce koszty: (i) zwrot poniesionych przez Współmened�erów Oferty  
w zwi�zku z Ofert� kosztów i wydatków do okre�lonej kwoty, w tym kosztów podró�y i zakwaterowania, kosztów usług 
tłumaczenia (z wył�czeniem tłumaczenia Prospektu); (ii) koszty i wydatki zwi�zane z organizacj� spotka� z inwestorami 
(investor education), spotka� typu pilot fishing oraz prezentacji roadshow, usług doradczych PR i IR; (iii) koszty druku  
i dystrybucji dokumentacji sporz�dzonej w zwi�zku z Ofert� (w tym Prospektu i Dokumentu Marketingowego), 
prezentacji lub innych dokumentów ofertowych oraz zwi�zanych z akcj� promocyjn�; (iv) wynagrodzenie, koszty  
i wydatki doradcy prawnego Spółki; (v) koszty usług doradczych w zakresie sporz�dzania sprawozda� finansowych; (vi) 
koszty usług badania oraz przegl�du przez biegłych sprawozda� finansowych; (vii) koszty listów zapewniaj�cych  
i ujawniaj�cych (comfort letters); (viii) opłaty KNF, KDPW, GPW i notarialne oraz (ix) wynagrodzenie podstawowe 
doradcy finansowego Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj�cego. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostan� przekazane przez Spółk� do publicznej 
wiadomo�ci w formie raportu bie��cego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Umowa z animatorem Spółki 

Na Dat� Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Spółka rozwa�a zawarcie takiej umowy 
w pó�niejszym okresie. 

Miejsce rejestracji Akcji  

Akcje, w tym Akcje Oferowane, zostan� zarejestrowane w depozycie papierów warto�ciowych prowadzonym przez 
Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. z siedzib� w Warszawie, ul. Ksi���ca 4, 00-498 Warszawa, który 
b�dzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach okre�lonych  
w stosownych regulacjach. Z chwil� rejestracji w KDPW Akcjom zostanie nadany kod ISIN. 

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatno�ci. 
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O�WIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH  
ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 

O�wiadczenie Spółki 

Działaj�c w imieniu Stelmet S.A. z siedzib� w Zielonej Górze, b�d�cej odpowiedzialn� za informacje zawarte 
w Prospekcie, niniejszym o�wiadczamy, �e zgodnie z najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci, by 
zapewni� taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i �e 
w Prospekcie nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na jego znaczenie. 

 
 
 

________________________________ 
Stanisław Bie�kowski 

Prezes Zarz�du 
 
 
 

________________________________ 
Przemysław Bie�kowski 

Wiceprezes Zarz�du 
 
 
 

________________________________ 
Andrzej Trybu� 
Członek Zarz�du 
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O�wiadczenie Akcjonariusza Sprzedaj�cego 

Działaj�c w imieniu Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib� w Warszawie, w imieniu którego oraz 
własnym działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzib� w Warszawie, b�d�cym 
odpowiedzialnym za informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym o�wiadczamy, �e zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� 
i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci, by zapewni� taki stan, informacje zawarte w Prospekcie s� prawdziwe, rzetelne 
i zgodne ze stanem faktycznym i �e w Prospekcie nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na jego znaczenie. 

 
 
 

________________________________ 
Marcin Billewicz 

Prezes Zarz�du Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 
 
 
 

________________________________ 
Tomasz Bedla 

Członek Zarz�du Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 



STELMET S.A. 

 

289 
 

O�wiadczenie Współoferuj�cego 

Działaj�c w imieniu mBank S.A. z siedzib� w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, niniejszym 
o�wiadczamy, �e zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci, by zapewni� taki stan, 
informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za które mBank S.A. ponosi odpowiedzialno��, s� prawdziwe, rzetelne  
i zgodne ze stanem faktycznym oraz w cz��ciach tych nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na ich znaczenie. 

Odpowiedzialno�� mBank S.A. jako podmiotu współodpowiedzialnego za sporz�dzenie informacji zamieszczonych  
w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do nast�puj�cych rozdziałów i punktów Prospektu: rozdział „Warunki Oferty” 
oraz punkt „Informacje dodatkowe – Współmened�erowie Oferty” w zakresie dotycz�cym mBank S.A. 

 
 
 

________________________________ 
Przemysław Gda�ski 
Wiceprezes Zarz�du 

 
 
 

________________________________ 
Karol Bach 
Prokurent 
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O�wiadczenie Współoferuj�cego 

Działaj�c w imieniu Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego w Warszawie z siedzib� w Warszawie i adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawie, niniejszym 
o�wiadczamy, �e zgodnie z nasz� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci, by zapewni� taki stan, 
informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za które Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ponosi odpowiedzialno��, s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz w cz��ciach tych nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na ich znaczenie. 

Odpowiedzialno�� Powszechnej Kasy Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego w Warszawie jako podmiotu współodpowiedzialnego za sporz�dzenie informacji zamieszczonych  
w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do nast�puj�cych rozdziałów i punktów Prospektu: rozdział „Warunki Oferty” 
oraz punkt „Informacje dodatkowe – Współmened�erowie Oferty” w zakresie dotycz�cym Powszechnej Kasy 
Oszcz�dno�ci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie. 

 
 
 

________________________________ 
Jakub Papierski 

Wiceprezes Zarz�du 
PKO Bank Polski S.A. 

 
 
 
 

________________________________ 
Piotr Alicki 

Wiceprezes Zarz�du 
PKO Bank Polski S.A. 
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O�wiadczenie Doradcy Prawnego  

Działaj�c w imieniu kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. z siedzib� w Warszawie, 
o�wiadczam, i� zgodnie z moj� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci, by zapewni� taki stan, 
informacje zawarte w cz��ciach Prospektu, za które kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. 
jest odpowiedzialna, s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w cz��ciach tych nie pomini�to 
niczego, co mogłoby wpływa� na ich znaczenie. 

Odpowiedzialno�� Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporz�dzenie 
informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, jest ograniczona do nast�puj�cych rozdziałów i punktów 
Prospektu: w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowi�zki zwi�zane z nabywaniem i zbywaniem akcji” 
z wył�czeniem punktu „Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A.” oraz rozdział „Opodatkowanie”. 

 
 
 

________________________________ 
Paweł Rymarz 

Komplementariusz 
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Terminy pisane wielk� liter�, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, maj� znaczenie nadane im poni�ej, o ile 
z kontekstu nie wynika inaczej. 

Akcje 27.896.005 istniej�cych akcji zwykłych Spółki o warto�ci nominalnej 
1,00 PLN ka�da, w tym: 24.972.954 akcji zwykłych imiennych serii A, 
2.923.051 akcji zwykłych imiennych serii B 

Akcje Dopuszczane Nast�puj�ce papiery warto�ciowe Spółki obj�te wnioskiem  
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez GPW: 24.972.954 akcji serii A, 2.923.051 akcji serii 
B oraz do 1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C Spółki oraz do 
1.468.210 praw do akcji serii C Spółki 

Akcje Oferowane Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane (tj. do 5.872.843 akcji zwykłych  
o warto�ci nominalnej 1,00 PLN ka�da oferowanych przez 
Akcjonariusza Sprzedaj�cego w Ofercie) 

Akcje Sprzedawane Do 4.404.633 istniej�cych akcji zwykłych serii A i B Spółki o warto�ci 
nominalnej 1,00 zł ka�da, oferowanych przez Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego w Ofercie, w tym nie wi�cej ni� 1.481.582 istniej�cych 
akcji serii A oraz nie wi�cej ni� 2.923.051 istniej�cych akcji serii B 

Akcjonariusz Sprzedaj�cy, Rainbow 
Fund 2 

Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib� 
w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru 
funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy 
w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995 

Alternatywny Pomiar Wyników, APM 
(alternative performance measure) 

Alternatywny pomiar wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA dot. 
Alternatywnych Pomiarów Wyników  

Alternatywny System Obrotu Rynek pozagiełdowy, organizowany przez firm� inwestycyjn� lub spółk� 
prowadz�c� rynek regulowany 

Ameryka�ska Ustawa o Papierach 
Warto�ciowych  

Ameryka�ska Ustawa o Papierach Warto�ciowych z 1933 r. (ang. 
The United States Securities Act of 1933), ze zm. 

Aneks Cenowy Aneks do Umowy o Plasowanie Akcji okre�laj�cy Cen� Akcji 
Oferowanych, ostateczn� liczb� Akcji Oferowanych oraz ostateczn� 
liczb� Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym  
i Inwestorom Instytucjonalnym 

Cena Akcji Oferowanych Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzeda�y Akcji Sprzedawanych, 
ustalona odpowiednio przez Spółk� i Akcjonariusza Sprzedaj�cego  
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami po zako�czeniu procesu 
budowania ksi�gi popytu w�ród Inwestorów Instytucjonalnych 

Członkowie Konsorcjum Detalicznego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz mBank b�d�cy członkami 
konsorcjum detalicznego, które b�dzie przyjmowa� zapisy na Akcje 
Oferowane od Inwestorów Indywidualnych 

Data Prospektu Dzie� zatwierdzenia Prospektu przez KNF 

Data Przyj�cia Dyrektywy 
Prospektowej 

Dzie� implementacji Dyrektywy Prospektowej w Odpowiednim 
Pa�stwie Członkowskim 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych 
na GPW 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowi�ce zbiór 
zasad i rekomendacji dotycz�cych ładu korporacyjnego obowi�zuj�cych 
na GPW 



STELMET S.A. 

 

293 
 

Dokument Marketingowy Tłumaczenie Prospektu na j�zyk angielski sporz�dzone przez Spółk�  
i Akcjonariusza Sprzedaj�cego na podstawie informacji zawartych  
w Prospekcie na potrzeby promowania Oferty poza granicami Polski  
i Stanów Zjednoczonych Ameryki w�ród wybranych inwestorów 
kwalifikowanych, zgodnie z Regulacj� S. Dokument ten nie stanowi 
dokumentu ofertowego i nie zostanie zatwierdzony przez organ 
regulacyjny w jakimkolwiek kraju 

Dom Maklerski PKO Banku 
Polskiego 

Powszechna Kasa Oszcz�dno�ci Bank Polski S.A. Oddział – Dom 
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzib� w Warszawie, 
ul. Puławska 15, wpisana do KRS prowadzonego przez S�d Rejonowy 
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
S�dowego, pod numerem 0000026438, NIP: 5250007738, o kapitale 
zakładowym wynosz�cym 1.250.000 000,00 PLN (w cało�ci opłaconym) 

Dopuszczenie Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym 
GPW 

Dyrektywa MAD Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadu�ycia na rynku 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego  
w zwi�zku z publiczn� ofert� lub dopuszczeniem do obrotu papierów 
warto�ciowych i zmieniaj�ca dyrektyw� 2001/34/WE, ze zm. 

Dyrektywa Zmieniaj�ca Dyrektyw� 
Prospektow� z 2010 

Dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
24 listopada 2010 r. zmieniaj�ca dyrektyw� 2003/71/WE w sprawie 
prospektu emisyjnego publikowanego w zwi�zku z publiczn� ofert� lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów warto�ciowych oraz dyrektyw� 
2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotycz�cych 
przejrzysto�ci informacji o emitentach, których papiery warto�ciowe 
dopuszczane s� do obrotu na rynku regulowanym, ze zm. 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmuj�ca kraje 
Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu  
(z wyj�tkiem Szwajcarii) 

euro, EUR Jednostka walutowa wprowadzona na pocz�tku trzeciego etapu 
Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu 
ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk� 

FSC Forest Stewardship Council – Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki 
Le�nej z siedzib� w Bonn, Niemcy 

GBP Funt szterling, oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii 

GPW Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu 
nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez t� spółk� 

Grange Fencing Grange Fencing Limited z siedzib� w Telford, Wielka Brytania 

Grange Holding  SB Grange Holding Limited z siedzib� w Telford, Wielka Brytania 

Grupa, Spółki z Grupy Spółka wraz ze Spółkami Zale�nymi 

GUS Główny Urz�d Statystyczny 

Gwarant Oferty Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
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Inwestorzy Indywidualni Osoby fizyczne posiadaj�ce pełn� zdolno�� do czynno�ci prawnych, 
zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich przepisów 
dewizowych, jak równie� osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej, które nie b�d� bra� udziału  
w procesie budowania ksi�gi popytu 

Inwestorzy Instytucjonalni Inwestorzy uprawnieni do udziału w procesie budowy ksi�gi popytu lub do 
zło�enia zapisów na Akcje Oferowane, którzy otrzymali zaproszenia do, 
odpowiednio, zło�enia zapisu na Akcje Oferowane i udziału  
w procesie budowy ksi�gi popytu albo do zło�enia zapisu na Akcje 
Oferowane od jednego ze Współmened�erów Oferty oraz którzy 
równocze�nie spełniaj� kryteria okre�lone w punktach od (1) do (4)  
w Cz��ci I Zał�cznika II do Dyrektywy 2004/39/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków 
instrumentów finansowych, którzy s�: (i) podmiotami, które s� uprawnione 
lub uregulowane do działania na rynkach finansowych, w tym instytucje 
kredytowe, przedsi�biorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub 
regulowane instytucje finansowe, zakłady ubezpiecze�, systemy 
zbiorowego inwestowania i spółki zarz�dzaj�ce takimi systemami, 
fundusze emerytalne i spółki zarz�dzaj�ce takimi funduszami, po�rednicy 
zawieraj�cy transakcje dotycz�ce pochodnych instrumentów towarowych 
oraz innych, artykułów handlowych i produktów, podmioty lokalne oraz 
inni inwestorzy instytucjonalni; (ii) du�ymi przedsi�biorstwami 
spełniaj�cymi dwa z podanych poni�ej wymogów dotycz�cych wielko�ci: 
suma bilansowa – 20 mln EUR, obrót netto – 40 mln EUR, fundusze 
własne – 2 mln EUR; (iii) krajowymi i regionalnymi władzami 
rz�dowymi, instytucjami publicznymi, które zarz�dzaj� długiem 
publicznym, bankami centralnymi, mi�dzynarodowymi i pozakrajowymi 
instytucjami, takimi jak Bank �wiatowy, Mi�dzynarodowy Fundusz 
Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny  
i innymi, podobnymi organizacjami mi�dzynarodowymi; (iv) innymi 
inwestorami instytucjonalnymi, których głównym zakresem działalno�ci 
jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotami 
zajmuj�cymi si� sekurytyzacj� aktywów lub innego rodzaju transakcjami 
finansowymi (inwestorzy kwalifikowani zgodnie z art. 2 ust. 1 lit e) 
2003/71/EC Dyrektywy Prospektowej) 

Inwestorzy Kwalifikowani Podmioty znajduj�ce si� w pa�stwach członkowskich EOG, które 
spełniaj� kryteria „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu 
Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej 

Inwestorzy Zast�pczy Inwestorzy Instytucjonalni, niezale�nie od tego, czy brali udział  
w procesie budowania ksi�gi popytu na Akcje Oferowane czy te� nie, 
uprawnieni do zło�enia zapisów na Akcje Oferowane (w odniesieniu do 
których Inwestorzy Instytucjonalni, do których zaproszenie do zło�enia 
zapisu zostało skierowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, 
nie zło�yli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili 
zło�onych zapisów w terminie), w odpowiedzi na zaproszenie do 
zło�enia zapisów na Akcje Oferowane, skierowane do Inwestorów 
Zast�pczych na zasadach analogicznych jak dla Inwestorów 
Instytucjonalnych 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. oraz, o ile z kontekstu 
nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez t� spółk� 

Kluczowa Kadra Kierownicza Pan Piotr Leszkowicz pełni�cy funkcj� dyrektora finansowego w Spółce 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 
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Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych 

Komisja Europejska Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje 
interesy UE jako cało�ci 

KRS Krajowy Rejestr S�dowy 

Lasy Pa�stwowe Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe 

mBank, Dom Maklerski mBanku mBank S.A. z siedzib� w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisana do KRS 
prowadzonego przez S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, pod numerem 
0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wynosz�cym 
168.955.696,00 PLN (w cało�ci opłaconym), prowadz�ca działalno�� 
maklersk� w ramach wyodr�bnionej jednostki organizacyjnej – Biura 
Maklerskiego posługuj�cego si� nazw� Dom Maklerski mBanku 

MrGarden MrGarden sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze 

MSR W zale�no�ci od kontekstu, Mi�dzynarodowy Standard Rachunkowo�ci 
albo Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci zatwierdzone przez 
Uni� Europejsk� 

MSSF UE W zale�no�ci od kontekstu, Mi�dzynarodowy Standard Sprawozdawczo�ci 
Finansowej albo Mi�dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo�ci 
Finansowej zatwierdzone przez Uni� Europejsk� 

Natur System Natur System S.à r.l. z siedzib� w Grenay, Francja 

NBP Narodowy Bank Polski 

Nowe Akcje Do 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych serii C Spółki 
o warto�ci nominalnej 1,00 zł ka�da, emitowanych na podstawie 
Uchwały Emisyjnej 

Odpowiednie Pa�stwo Członkowskie Ka�de pa�stwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 
wyj�tkiem Polski, które wdro�yło Dyrektyw� o Prospekcie 

OFE Otwarte Fundusze Emerytalne 

Oferta Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu 

OHIM Urz�d do spraw Harmonizacji Rynku Wewn�trznego 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa 

p.p. Punkt procentowy 

Pa�stwo Członkowskie  Pa�stwo członkowskie EOG 

PKB Produkt krajowy brutto 

PKO BP PKO Bank Polski S.A. 

PLN, złoty Złoty polski, waluta obowi�zuj�ca w Polsce  

POK Punkt obsługi klienta 

Prawa do Akcji, PDA Do 1.468.210 praw do nowo emitowanych akcji zwykłych serii C Spółki 
o warto�ci nominalnej 1,00 zł ka�da, emitowanych na podstawie 
Uchwały Emisyjnej 

Prawo Energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

Prawo Ochrony �rodowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony �rodowiska  
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Prawo Wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne 

Prezes URE Prezes Urz�du Regulacji Energetyki 

Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi 

Projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny Spółki, stanowi�cy prospekt w rozumieniu 
Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporz�dzenia 809/2004, na 
podstawie którego Spółka b�dzie przeprowadzała Ofert� oraz ubiegała 
si� o Dopuszczenie 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki 

Rainbow Fund Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib�  
w Warszawie, (02-019), ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru funduszy 
inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy w Warszawie VII 
Wydział Cywilny pod nr RFi 788 

Rainbow Fund 2 Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni�ty z siedzib�  
w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru 
funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez S�d Okr�gowy  
w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995 

Raport OC&C Przygotowane na zlecenie Spółki opracowanie OC&C Strategy 
Consultants z czerwca 2016 r., w którym przedstawiona została analiza 
rynków drewnianej architektury ogrodowej obejmuj�ca rynki we Francji, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Belgii oraz 
Holandii 

RDLP Regionalne Dyrekcje Lasów Pa�stwowych 

Regulacja S  Regulacja S wydana na podstawie Ameryka�skiej Ustawy o Papierach 
Warto�ciowych (ang. Regulation S) 

Regulamin Giełdy, Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A.  
w brzmieniu przyj�tym Uchwał� Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia  
4 stycznia 2006 r., ze zm.  

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A. 
uchwalony Uchwał� Nr 8/58/98 Rady Nadzorczej z dnia 24 lipca 1998 r., 
ze zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzie� 1 stycznia 
2016 r.) 

Rozporz�dzenie 809/2004 Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
stanowi�ce przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, wł�czenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami 

Rozporz�dzenie MAR Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadu�y� na rynku (rozporz�dzenie 
w sprawie nadu�y� na rynku) oraz uchylaj�ce dyrektyw� 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE 

Rozporz�dzenie o Raportach Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne 
informacji wymaganych przepisami pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem 
członkowskim 
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Rozporz�dzenie o Rynku i Emitentach Rozporz�dzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełnia� rynek oficjalnych notowa� 
giełdowych oraz emitenci papierów warto�ciowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku 

SEC Ameryka�ska Komisja Papierów Warto�ciowych i Giełd (ang. Securities 
and Exchange Commission) 

Skonsolidowane Roczne 
Sprawozdanie Finansowe 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe 
obejmuj�ce nast�puj�ce okresy: (i) 1 lipca 2014 r. – 30 wrze�nia 2015 r.; 
(ii) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (iii) 1 lipca 2012 r.  
– 30 czerwca 2013, tj. obejmuj�ce odpowiednio okres 15 miesi�cy oraz 
dwa okresy 12-miesi�czne 

Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe 

Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz �ródroczne 
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

Spółki Zale�ne UK Investment, MrGarden, Stelmet IP, Natur System, Grange Holding 
oraz Grange Fencing 

SSE Specjalne strefy ekonomiczne w rozumieniu Ustawy o SSE 

Stelmet Bioenergia Stelmet Bioenergia sp. z o.o. sp.j. z siedzib� w Zielonej Górze, której 
wspólnikami s� (i) Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A. – podmiot  
w 100% zale�ny od Rainbow Fund 2 oraz (ii) Stelmet Bioenergia 
sp. z o.o., w której udziałowcami s� Przemysław Bie�kowski oraz 
Stanisław Bie�kowski 

Stelmet IP Stelmet IP sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze 

Stelmet, Spółka, Emitent Stelmet S.A. z siedzib� w Zielonej Górze oraz jej poprzednicy prawni 

�ródroczne Skrócone Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe 

�ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 
okres 9 miesi�cy zako�czony w dniu 30 czerwca 2016 r. 

Traktat o Unii Europejskiej Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 

Uchwała Emisyjna Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
29 czerwca 2016 r. w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki 
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy w cało�ci prawa poboru akcji serii C oraz 
ubiegania si� o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki 

UE Unia Europejska (obejmuj�ca 28 pa�stw członkowskich) 

UK Investment UK Investment sp. z o.o. z siedzib� w Zielonej Górze 

Układ z Schengen Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. 

Umowa o Plasowanie Akcji Umowa o plasowanie Akcji w�ród inwestorów, która zostanie zawarta 
pomi�dzy Spółk� a Globalnymi Koordynatorami nie pó�niej ni� w dniu 
26 wrze�nia 2016 r. 

UOKiK Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar ameryka�ski 

Ustawa o Giełdach Towarowych Ustawa z dnia 26 pa�dziernika 2000 r. o giełdach towarowych 

Ustawa o Lasach Ustawa o lasach z dnia 28 wrze�nia 1991 r. 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 174) 
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Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1537, ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o Odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych 

Ustawa o OZE Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. – o odnawialnych �ródłach energii 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych  

Ustawa o Podatku od Czynno�ci 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych  

Ustawa o Podatku od Spadków 
i Darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

Ustawa o SSE Ustawa z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych 

Ustawa o Swobodzie Działalno�ci 
Gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej 

Ustawa o Udost�pnianiu Informacji  
o �rodowisku i jego Ochronie 

Ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji  
o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie 
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko 

VAT Podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie 
okre�lonym w Ustawie o Podatku od Towarów i Usług 

Walne Zgromadzenie Walne zgromadzenie Spółki 

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – dzienna stopa referencyjna 
oparta na oprocentowaniu, na jakim banki po�yczaj� od innych 
niezabezpieczone �rodki na hurtowym rynku pieni��nym w Warszawie 

Wła�ciwe Osoby Inwestorzy Kwalifikowani: (i) którzy posiadaj� do�wiadczenie 
zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5) 
Zarz�dzenia; lub (ii) którzy mieszcz� si� w dyspozycji artykułu 49(2)(a) 
do (d) Zarz�dzenia; lub (iii) którym mo�na w inny zgodny z prawem 
sposób przekaza� Dokument Marketingowy lub informacje znajduj�ce 
si� w Dokumencie Marketingowym 

Współmened�erowie Oferty Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku, 
które wykonuj� czynno�ci zlecone przez Spółk� i Akcjonariusza 
Sprzedaj�cego w zwi�zku z Ofert� o zakresie okre�lonym w rozdziale 
„Informacje dodatkowe – Podmioty zaanga�owane w Ofert�  
– Współmened�erowie Oferty” 

Współoferuj�cy Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku, 
które pełni� funkcj� współoferuj�cych w ramach Oferty 
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Współzarz�dzaj�cy Ksi�g� Popytu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku, 
które pełni� funkcj� współzarz�dzaj�cych ksi�g� popytu w ramach 
Oferty 

Wytyczne ESMA dot. Alternatywnych 
Pomiarów Wyników 

Wytyczne Alternatywne pomiary wyników (05/10/2015  
| ESMA/2015/1415pl) opublikowane przez European Securities and 
Markets Authority (ESMA) 

Zakład Produkcji Pellet Zakład produkcji pelletu zintegrowany z zakładem produkcyjnym 
drewnianej architektury ogrodowej w Zielonej Górze 

Zalecenie KE Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz�ce roli 
dyrektorów niewykonawczych lub b�d�cych członkami rady nadzorczej 
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 

Zarz�d Zarz�d Spółki 

Zarz�d GPW Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Zarz�d KDPW Zarz�d Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie 

Zarz�dzenie Zarz�dzenie w sprawie promocji finansowej z 2005 r. wydane na 
podstawie brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych 
(Financial Services and Markets Act z 2000 r., ze zm.) 

ZUS Zakład Ubezpiecze� Społecznych 
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SŁOWNIK TERMINÓW BRAN�OWYCH 

Terminy pisane wielk� liter�, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, maj� znaczenie nadane im poni�ej, o ile  
z kontekstu nie wynika inaczej. 

biomasa stałe lub ciekłe substancje pochodzenia ro�linnego lub zwierz�cego, 
które ulegaj� biodegradacji, pochodz�ce z produktów, odpadów  
i pozostało�ci z produkcji rolnej i le�nej oraz przemysłu 
przetwarzaj�cego ich produkty, oraz ziarna zbó� niespełniaj�ce 
wymaga� jako�ciowych dla zbó� w zakupie interwencyjnym 
okre�lonych w art. 7 rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 
11 grudnia 2009 r. ustanawiaj�cego wspólne szczegółowe zasady 
wykonania rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do 
zakupu i sprzeda�y produktów rolnych w ramach interwencji publicznej 
(Dz.Urz. UE L 349 z 29.12.2009, ze zm.) i ziarna zbó�, które nie 
podlegaj� zakupowi interwencyjnemu, a tak�e ulegaj�ca biodegradacji 
cz��� odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia ro�linnego 
lub zwierz�cego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów 
oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania �cieków,  
w szczególno�ci osadów �ciekowych, zgodnie z przepisami o odpadach 
w zakresie kwalifikowania cz��ci energii odzyskanej z termicznego 
przekształcania odpadów 

DIY „Do It Yourself”, tj. zrób to sam – w bran�y handlu detalicznego 
okre�lenie sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, 
urz�dzania domu, piel�gnowania ogrodu 

OZE odnawialne �ródła energii 

pellet paliwo z biomasy wykorzystywane do ogrzewania domów i innych 
pomieszcze� oraz obiektów u�ywanych w działalno�ci gospodarczej,  
a tak�e wytwarzania energii w procesach przemysłowych 

produkt uboczny obejmuje zr�bki, trociny, wióry, zrzyny oraz kor�, które powstaj� na 
poszczególnych etapach produkcji drewnianej architektury ogrodowej  
z drewna okr�głego odsortowanego, które s� zagospodarowywane przez 
Grup� poprzez ich (i) przetworzenie i sprzeda� w formie pelletu lub (ii) 
sprzeda� producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom 
w formie nieprzetworzonej 

przetarcie czyli rozkrój okr�głej kłody drewna polegaj�cy na optymalnym wyci�ciu 
jednego okre�lonego elementu (tzw. materiału głównego) o przekroju 
prostok�tnym (optymalnie o przekroju kwadratu) z mo�liwie 
najwi�kszymi przek�tnymi oraz dodatkowo, je�eli to mo�liwe, kilku 
mniejszych elementów o przekroju prostok�tnym (tzw. materiału 
bocznego), uzyskane w ten sposób półfabrykaty, tzw. półfabrykaty brutto, 
o wymiarach uzasadnionych technologicznie znajduj� zastosowanie  
w dalszym procesie produkcji 

zielone certyfikaty �wiadectwa pochodzenia potwierdzaj�ce wytwarzanie energii elektrycznej 
z OZE 
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Raport niezale nego biegłego rewidenta z przegl du ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego Grupy za okres 9 (dziewi ciu) miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r. 
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Zał�cznik 1
UCHWAŁA EMISYJNA 
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Uchwała Nr 1/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stelmet Spółka Akcyjna z siedzib  w Zielonej Górze 
z dnia 29 czerwca 2016 r. 

w sprawie podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy w cało ci prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania si  o dopuszczenie i wprowadzenie 
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A.  

i dematerializacji akcji Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A. z siedzib  w Zielonej Górze („Spółka”), działaj c na podstawie art. 27 
ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), art. 5 ust. 8 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz art. 430, 431, 432, 433
ustawy z dnia 15 wrze nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co nast puje: 

§ 1

1. Podwy sza si  kapitał zakładowy Spółki o kwot  nie ni sz  ni  1,00 (jeden) złoty oraz nie wy sz  ni  1.468.210 
(jeden milion czterysta sze dziesi t osiem tysi cy dwie cie dziesi ) złotych do kwoty nie wy szej ni
29.364.215 (dwadzie cia dziewi  milionów trzysta sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie pi tna cie) złote 
poprzez emisj  nie mniej ni  1 (jednej), ale nie wi cej ni  1.468.210 (jeden milion czterysta sze dziesi t osiem 
tysi cy dwie cie dziesi ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto ci nominalnej 1,00 (jeden) złoty ka da 
(„Akcje Serii C”).

2. Emisja Akcji Serii C nast pi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH 
przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. 

3. Akcje Serii C zostan  zaoferowane na zasadach okre lonych w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”)
przygotowanym zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa w zwi zku z ofert  publiczn , mi dzy innymi, Akcji 
Serii C oraz ubieganiem si  o dopuszczenie i wprowadzenie, mi dzy innymi, praw do Akcji Serii C („Prawa do 
Akcji Serii C”) oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełd  Papierów 
Warto ciowych w Warszawie S.A. („GPW”).

4. Akcje Serii C, które zostan  wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, b d  uczestniczy  w dywidendzie 
za rok obrotowy 2015/2016, tj. pocz wszy od dnia 1 pa dziernika 2015 r. na równi z pozostałymi akcjami 
Spółki. 

5. Akcje Serii C mog  by  opłacone wył cznie wkładami pieni nymi. 

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia si  dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w cało ci prawa poboru Akcji Serii C. 

2. Pisemna opinia Zarz du uzasadniaj ca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz wskazuj ca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi zał cznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3

1. Upowa nia si  Zarz d Spółki do podj cia wszelkich czynno ci faktycznych i prawnych zwi zanych  
z podwy szeniem kapitału zakładowego oraz do okre lenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału 
Akcji Serii C, w tym do: 

a.  ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, w tym przedziału cenowego Akcji Serii C, 

b. okre lenia terminu otwarcia i zamkni cia subskrypcji Akcji Serii C, 

c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C, 

d. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii C zarówno na zasadzie 
odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy lub umów o subemisj  usługow  lub inwestycyjn ,

e. podj cia działa  maj cych na celu stabilizacj  kursu akcji Spółki i Praw do Akcji Serii C na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW zgodnie z wła ciwymi przepisami w tym zakresie b d  do 
podj cia decyzji o odst pieniu od takich działa .
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2. Upowa nia si  Zarz d Spółki do okre lenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C stosownie do art. 54 
Ustawy o Ofercie, przy czym je eli Zarz d Spółki nie skorzysta z niniejszego upowa nienia, liczb  Akcji Serii 
C oferowanych w ofercie publicznej b dzie maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej 
Uchwały. 

3. Upowa nia si  Zarz d Spółki do podj cia wszelkich niezb dnych czynno ci faktycznych i prawnych w celu 
zaoferowania Akcji Serii C w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym do zło enia do 
Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie Prospektu. 

4. Upowa nia si  Zarz d Spółki do podj cia decyzji o odst pieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia 
jej wykonania, odst pienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia  
w ka dym czasie. Podejmuj c decyzj  o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Zarz d Spółki mo e nie 
wskazywa  nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin mo e zosta  ustalony oraz 
udost pniony do publicznej wiadomo ci w terminie pó niejszym. 

§ 4

1. W zwi zku z podwy szeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 ust. 1 statutu Spółki zmienia si  w taki sposób, 
e otrzymuje on nast puj ce brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 27.896.005,00 zł (dwadzie cia siedem milionów osiemset 
dziewi dziesi t sze  tysi cy pi  złotych) do 29.364.215,00 zł (dwadzie cia dziewi  milionów trzysta 
sze dziesi t cztery tysi ce dwie cie pi tna cie złotych) i dzieli si  na:

1) 24.972.954 (dwadzie cia cztery miliony dziewi set siedemdziesi t dwa tysi ce dziewi set pi dziesi t
cztery) akcje zwykłe serii A, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da, o numerach od A 
00000001 do A 24972954; 

2) 2.923.051 (dwa miliony dziewi set dwadzie cia trzy tysi ce pi dziesi t jeden) akcje zwykłe serii B,  
o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da, o numerach od B 0000001 do B 2923051; oraz 

3) nie mniej ni  1 (jedna) i nie wi cej ni  1.468.210 (jeden milion czterysta sze dziesi t osiem tysi cy 
dwie cie dziesi ) akcji zwykłych serii C, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da,  
o numerach od C 0000001 do C 1468210.”

2. Stosownie do art. 432 § 4 KSH, upowa nia si  Zarz d Spółki do okre lenia ostatecznej sumy, o jak  ma by
podwy szony kapitał zakładowy Spółki, przy czym suma okre lona przez Zarz d Spółki nie mo e by  ni sza 
ni  suma minimalna ani wy sza ni  suma maksymalna podwy szenia okre lona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 
Tre  § 7 ust. 1 statutu Spółki okre li Zarz d Spółki na podstawie art. 310 w zwi zku z art. 431 § 7 KSH 
poprzez zło enie o wiadczenia w formie aktu notarialnego o wysoko ci obj tego kapitału zakładowego po 
przydziale Akcji Serii C. 

3. Upowa nia si  Rad  Nadzorcz  Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 

§ 5

1. Postanawia si  o ubieganiu si  przez Spółk  o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, tj.: 

a. 24.972.954 (dwadzie cia cztery miliony dziewi set siedemdziesi t dwa tysi ce dziewi set 
pi dziesi t cztery) akcji zwykłych serii A, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da; 

b. 2.923.051 (dwa miliony dziewi set dwadzie cia trzy tysi ce pi dziesi t jeden) akcji zwykłych serii 
B, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da;

c. do 1.468.210 (miliona czterystu sze dziesi ciu o miu tysi cy dwustu dziesi ciu) akcji zwykłych serii 
C, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da; oraz 

d. do 1.468.210 (miliona czterystu sze dziesi ciu o miu tysi cy dwustu dziesi ciu) praw do akcji 
zwykłych serii C, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da.

Zobowi zuje i upowa nia si  Zarz d Spółki do podj cia wszelkich niezb dnych czynno ci zwi zanych  
z wykonaniem postanowie  niniejszego ust pu. 
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2. Postanawia si  o dematerializacji wszystkich akcji Spółki, tj.: 

a. 24.972.954 (dwadzie cia cztery miliony dziewi set siedemdziesi t dwa tysi ce dziewi set 
pi dziesi t cztery) akcji zwykłych serii A, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da; 

b. 2.923.051 (dwa miliony dziewi set dwadzie cia trzy tysi ce pi dziesi t jeden) akcji zwykłych serii 
B, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da;

c. do 1.468.210 (miliona czterystu sze dziesi ciu o miu tysi cy dwustu dziesi ciu) akcji zwykłych serii 
C, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da; oraz 

d. do 1.468.210 (miliona czterystu sze dziesi ciu o miu tysi cy dwustu dziesi ciu) praw do akcji 
zwykłych serii C, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da.

Działaj c na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o obrocie instrumentami finansowymi, zobowi zuje i upowa nia si  Zarz d Spółki do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy o rejestracj  akcji i praw do akcji wskazanych w niniejszym 
ust pie, a tak e do podj cia wszelkich innych niezb dnych czynno ci zwi zanych z ich dematerializacj .

3. Postanawia si  o zamianie 24.972.954 (dwadzie cia cztery miliony dziewi set siedemdziesi t dwa tysi ce 
dziewi set pi dziesi t cztery) akcji zwykłych serii A oraz 2.923.051 (dwa miliony dziewi set dwadzie cia 
trzy tysi ce pi dziesi t jeden) akcji zwykłych serii B na akcje na okaziciela z chwil  ich dematerializacji,  
o której mowa w § 5 ust. 2. 

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z chwil  jej podj cia, z zastrze eniem e skutek prawny w postaci zmiany statutu 
Spółki powstaje z chwil  rejestracji jego zmian przez odpowiedni s d rejestrowy.
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STATUT 
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Tekst jednolity z 13 czerwca 2016 r. 

STATUT SPÓŁKI 

STELMET SPÓŁKA AKCYJNA 

(„Spółka”) 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka działa pod firm : „Stelmet Spółka Akcyjna”.

2. Spółka mo e u ywa  firmy skróconej: „Stelmet S.A.” oraz wyró niaj cego j  znaku graficznego.  

3. Spółka powstała z przekształcenia w spółk  akcyjn  spółki działaj cej pod firm  „Stelmet spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci  spółka jawna” z siedzib  w Zielonej Górze.  

4. Zało ycielami Spółki s  spółka Stelmet spółka z ograniczon  odpowiedzialno ci  z siedzib  w Zielonej Górze 
oraz Stelmet spółka z ograniczon  odpowiedzialno ci  II spółka komandytowo-akcyjna z siedzib  w Zielonej 
Górze.  

§ 2 

Siedzib  Spółki jest Zielona Góra.  

§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  

§ 4 

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mo e działa  poza jej granicami.  

2. Spółka mo e tworzy  oddziały, filie, zakłady, przedsi biorstwa i przedstawicielstwa oraz inne placówki.  

3. Spółka mo e przyst powa  do innych spółek, a tak e uczestniczy  w innych podmiotach zgodnie  
z obowi zuj cymi przepisami prawa, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.  

§ 5 

Spółka mo e emitowa  obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwsze stwa, a tak e warranty 
subskrypcyjne.  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNO CI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalno ci Spółki jest prowadzenie działalno ci gospodarczej w nast puj cym zakresie:  

1) produkcja wyrobów tartacznych – 16.10 Z;  

2) produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z;  

3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla –budownictwa – 16.23.Z;  

4) produkcja opakowa  drewnianych – 16.24.Z;  

5) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
u ywanych do wyplatania – 16.29.Z;  

6) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.29.Z;  

A-7

STELMET S.A.



7) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z;  

8) produkcja pozostałych mebli – 31.09.Z;  

9) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z;  

10) naprawa i konserwacja pozostałego sprz tu i wyposa enia – 33.19.Z;  

11) wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z;  

12) przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z;  

13) dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z;  

14) handel energi  elektryczn  – 35.14.Z;  

15) wytwarzanie i zaopatrywanie w par  wodn , gor c  wod  i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
– 35.30.Z;  

16) zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z;  

17) wykonywanie konstrukcji i pokry  dachowych – 43.91.Z;  

18) sprzeda  hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z;  

19) sprzeda  hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposa enia sanitarnego – 46.73.Z;  

20) sprzeda  hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;  

21) pozostała sprzeda  detaliczna prowadzona poza sieci  sklepow , straganami i targowiskami – 47.99.Z;  

22) transport drogowy towarów – 49.41.Z;  

23) pozostałe po rednictwo pieni ne – 64.19.Z;  

24) działalno  holdingów finansowych – 64.20.Z;  

25) leasing finansowy – 64.91.Z;  

26) pozostała finansowa działalno  usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył czeniem 
ubezpiecze  i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;  

27) pozostała działalno  wspomagaj ca usługi finansowe, z wył czeniem ubezpiecze  i funduszów 
emerytalnych – 66.19.Z;  

28) wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami własnymi lub dzier awionymi – 68.20.Z;  

29) działalno  prawnicza – 69.10.Z;  

30) działalno  rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;  

31) działalno  firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył czeniem holdingów finansowych  
– 70.10.Z;  

32) stosunki mi dzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;  

33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania – 70.22.Z;  

34) pozostała działalno  profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;  

35) wynajem i dzier awa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli – 77.12.Z;  

36) wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze  oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – 77.39.Z;  

37) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalno
wspomagaj ca prowadzenie biura – 82.19.Z;  

38) pozostała działalno  wspomagaj ca prowadzenie działalno ci gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – 82.99.Z;  

39) naprawa i konserwacja mebli i wyposa enia domowego – 95.24.Z.  
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2. Działalno  wymagaj ca posiadania przez Spółk  zezwolenia, koncesji, wzgl dnie uzyskania przez ni  innych 
decyzji albo uprawnie , podejmowana b dzie przez Spółk  dopiero po ich uzyskaniu.  

3. Zmiana Statutu polegaj ca na istotnej zmianie przedmiotu działalno ci Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzaj cych si  na zmian , je eli uchwała Walnego 
Zgromadzenia b dzie powzi ta wi kszo ci  dwóch trzecich głosów w obecno ci akcjonariuszy 
reprezentuj cych, co najmniej połow  kapitału zakładowego.  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.896.005,00 zł (dwadzie cia siedem milionów osiemset dziewi dziesi t
sze  tysi cy pi  złotych) i dzieli si  na:  

1) 24.972.954 (dwadzie cia cztery miliony dziewi set siedemdziesi t dwa tysi ce dziewi set 
pi dziesi t cztery) akcje zwykłe serii A, o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da,  
o numerach od A 00000001 do A 24972954; oraz  

2) 2.923.051 (dwa miliony dziewi set dwadzie cia trzy tysi ce pi dziesi t jeden) akcje zwykłe serii B,  
o warto ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka da, o numerach od B 0000001 do B 2923051.  

2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w cało ci przed zarejestrowaniem Spółki.  

3. Akcje serii A i B s  akcjami imiennymi. Akcje stan  si  akcjami na okaziciela z Dniem Dematerializacji.  

4. Akcje s  akcjami zwykłymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna po Dniu 
Dematerializacji.  

5. Akcje mog  by  wydawane w odcinkach zbiorowych.  

6. Do Dnia Dematerializacji dla wa no ci dokumentu akcji (odcinków zbiorowych akcji) wymagane jest notarialne 
po wiadczenie podpisów członków Zarz du zło onych na dokumencie akcji lub odcinku zbiorowym akcji 
odpowiednio.  

§ 8 

Wkłady do Spółki mog  by  wnoszone zarówno w postaci wkładów pieni nych jak i w postaci wkładów niepieni nych 
(aportów).  

§ 9 

1. Akcje Spółki mog  by  umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgod  akcjonariusza, 
którego akcje maj  zosta  umorzone w drodze jej nabycia przez Spółk  (umorzenie dobrowolne).  

2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysoko
wynagrodzenia nie mo e by  ni sza od warto ci przypadaj cych na akcje aktywów netto wykazanych  
w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwot  przeznaczon  do podziału 
mi dzy akcjonariuszy. Za zgod  akcjonariusza umorzenie mo e nast pi  bez wynagrodzenia.  

3. Umorzenie akcji Spółki wymaga obni enia kapitału zakładowego. Uchwała o obni eniu kapitału zakładowego 
powinna by  powzi ta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzi to uchwał  o umorzeniu akcji. Uchwała 
powinna okre la  w szczególno ci podstaw  prawn  umorzenia, wysoko  wynagrodzenia przysługuj cego 
akcjonariuszowi akcji umorzonych b d  uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób 
obni enia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji nast puje z chwil  obni enia kapitału zakładowego.  
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IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 10 

Organami Spółki s :

1) Zarz d;  

2) Rada Nadzorcza;  

3) Walne Zgromadzenie.  

V. ZARZ D

§ 11 

1. Zarz d prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółk .

2. Wszystkie sprawy zwi zane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie s  zastrze one dla kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, le  w kompetencji Zarz du.  

3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarz du. Prokur  mo e odwoła  ka dy 
członek Zarz du.  

4. Uchwały Zarz du zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów oddanych, a w przypadku równej liczby głosów  
w „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarz du.  

5. Członkowie Zarz du mog  bra  udział w podejmowaniu uchwał Zarz du, oddaj c swój głos na pi mie za 
po rednictwem innego członka Zarz du. Oddanie głosu na pi mie nie mo e dotyczy  spraw wprowadzonych do 
porz dku obrad na posiedzeniu Zarz du.  

6. Uchwały Zarz du mog  by  podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego 
porozumiewania si  na odległo . Uchwała jest wa na, je eli wszyscy członkowie Zarz du zostali 
powiadomieni o tre ci projektu uchwały.  

§ 12 

1. W skład Zarz du wchodzi od jednego (1) do pi ciu (5) członków Zarz du, w tym Prezes Zarz du.  

2. Prezesa Zarz du i członków Zarz du powołuje, z wa nych powodów zawiesza w czynno ciach i odwołuje Rada 
Nadzorcza. W uchwale o powołaniu członków Zarz du okre la si  liczb  członków Zarz du. Członek Zarz du
mo e by  równie  zwieszony z wa nych powodów w czynno ciach lub odwołany przez Walne Zgromadzenie.  

3. Prezes Zarz du i członkowie Zarz du powoływani s  na wspóln  trzy (3) letni  kadencj .

4. Mandat członka Zarz du wygasa najpó niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarz du. Mandat członka 
Zarz du wygasa równie  wskutek mierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarz du.  

5. Szczegółowy tryb działania Zarz du i jego organizacj  okre la regulamin przyj ty przez Zarz d i zatwierdzany 
przez Rad  Nadzorcz .

6. Prezes Zarz du kieruje pracami Zarz du, okre la wewn trzny podział zada  i kompetencji mi dzy członków 
zarz du, w szczególno ci Prezes Zarz du mo e powierzy  kierowanie poszczególnymi departamentami 
poszczególnym członkom Zarz du. Ponadto Prezes Zarz du zwołuje posiedzenia Zarz du i im przewodniczy. 
Prezes Zarz du mo e upowa ni  innych członków Zarz du do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom 
Zarz du. W przypadku nieobecno ci Prezesa Zarz du lub wakatu na stanowisku Prezesa Zarz du, posiedzenia 
Zarz du zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarz du. Dodatkowe, szczególne uprawnienia Prezesa Zarz du  
w zakresie kierowania pracami Zarz du mo e okre la  regulamin, o którym mowa w ust. 5 powy ej.  

§ 13 

Je eli Zarz d Spółki jest wieloosobowy, do składania o wiadcze  w imieniu Spółki wymagane jest działanie jednego 
członka Zarz du w zakresie do kwoty 500.000,00 zł, a powy ej kwoty 500.000,00 zł wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarz du albo jednego członka Zarz du ł cznie z prokurentem. 
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VI. RADA NADZORCZA

§ 14 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalno ci  Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalno ci.

§ 15 

1. Do Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza składa si  z co najmniej trzech (3) członków.  

2. Od Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza liczy od pi ciu (5) do dziewi ciu (9) członków.  

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani s  na wspóln  trzy (3) letni  kadencj .

4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.  

5. Liczb  członków Rady Nadzorczej danej kadencji okre la Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego 
ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pi ). W wypadku wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych 
liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pi  (5).  

6. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wyga ni cia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej  
(z innego powodu ni  odwołanie) wchodzi mniej członków ni  przewiduje § 15 ust. 5 Statutu, jednak e co 
najmniej trzech (3), a od Dnia Dematerializacji, co najmniej pi ciu (5), jest zdolna do podejmowania wa nych 
uchwał.  

§ 16 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybieraj  spo ród swego grona Przewodnicz cego Rady Nadzorczej oraz 
Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mog  równie  wybra  Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej.  

2. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Rad  Nadzorcz  wobec 
innych organów Spółki. W przypadku nieobecno ci Przewodnicz cego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym 
stanowisku, uprawnienia Przewodnicz cego Rady, o których mowa powy ej, wykonuje upowa niony przez 
niego członek Rady Nadzorczej, a w braku takiego upowa nienia najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.  

3. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub upowa niony przez niego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia 
Rady Nadzorczej i przewodniczy im, a w braku upowa nienia udzielonego przez Przewodnicz cego Rady 
Nadzorczej prawo do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi 
Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza mo e zosta  zwołana równie  przez dwóch członków Rady Nadzorczej 
działaj cych ł cznie.  

§ 17 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miar  potrzeb, nie rzadziej jednak ni  trzy razy w roku obrotowym.  

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, je eli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,  
a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w tym Przewodnicz cy Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodnicz cy 
Rady Nadzorczej, o ile został powołany.  

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów. W wypadku równej liczby głosów „za”  
i „przeciw” decyduje głos Przewodnicz cego Rady Nadzorczej.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddaj c swój głos 
na pi mie za po rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi mie nie mo e dotyczy
spraw wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej mog  by  tak e podejmowane w trybie pisemnym obiegowym lub przy 
wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odległo . Uchwały podj te przez Rad
Nadzorcz  w tym trybie s  wa ne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tre ci 
projektu uchwały.  

6. Podejmowanie uchwał w trybach okre lonych w ust. 4 i 5 powy ej nie dotyczy wyboru Przewodnicz cego  
i Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarz du oraz odwołania i zawieszania tych osób 
w czynno ciach.  
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7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizacj  okre la regulamin przyj ty przez Rad  Nadzorcz
i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.  

§ 18 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y prowadzenie stałego nadzoru nad działalno ci  Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalno ci. W tym celu, niezale nie od innych uprawnie  przewidzianych w Statucie lub 
wynikaj cych z przepisów prawa, do Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza:  

1) ocenia sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich 
zgodno ci z ksi gami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarz du dotycz ce
podziału zysku albo pokrycia straty, a tak e składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne 
sprawozdanie z wyników tej oceny;  

2) mo e zawiesza , z wa nych powodów, w czynno ciach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarz du oraz mo e delegowa  członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu szy ni  trzy miesi ce, do 
czasowego wykonywania czynno ci członków Zarz du, którzy zostali odwołani, zło yli rezygnacj
albo z innych przyczyn nie mog  sprawowa  swoich czynno ci;

3) ustala wynagrodzenie członków Zarz du;  

4) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozda  finansowych;  

5) wyra a zgod  na nabycie, zbycie lub obci enie nieruchomo ci lub prawa u ytkowania wieczystego 
albo udziału w nieruchomo ci lub w prawie wieczystego u ytkowania przysługuj cych Spółce.  

2. Od Dnia Dematerializacji, niezale nie od innych uprawnie  przewidzianych w Statucie lub wynikaj cych  
z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza:  

1) ocenia sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich 
zgodno ci z ksi gami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarz du dotycz ce
podziału zysku albo pokrycia straty, a tak e składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne 
sprawozdanie z wyników tej oceny;  

2) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarz d rocznych planów rzeczowo–finansowych, bud etu oraz 
planów strategicznych Spółki;  

3) mo e zawiesza , z wa nych powodów, w czynno ciach poszczególnych lub wszystkich członków 
Zarz du oraz mo e delegowa  członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłu szy ni  trzy miesi ce, do 
czasowego wykonywania czynno ci członków Zarz du, którzy zostali odwołani, zło yli rezygnacj
albo z innych przyczyn nie mog  sprawowa  swoich czynno ci;

4) powołuje komitety, o których mowa w §20 Statutu;  

5) wyra a zgod  na wypłat  zaliczki na poczet dywidendy;  

6) ustala warunki wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarz du;  

7) wybiera lub zmienia podmiot uprawniony do badania sprawozda  finansowych Spółki oraz do 
przeprowadzenia czynno ci rewizji finansowej Spółki;  

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj cych by  przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;  

9) zawarcie przez Spółk  lub jej spółki zale ne umowy poza zakresem zwykłej działalno ci Spółki (w tym 
umowy po yczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz lub udzielania 
por czenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowi zania osób trzecich, z wył czeniem spółek 
zale nych w zakresie ich zwykłej działalno ci) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników 
maj tku, zaci gni cia zobowi zania, lub rozporz dzenia prawem o warto ci przekraczaj cej kwot
10.000.000,00 zł (dziesi  milion złotych) lub jej równowarto ci w walutach obcych, w ramach jednej 
transakcji lub serii powi zanych transakcji;  

10) wyra anie zgody na zawarcie przez Spółk  istotnej umowy z podmiotem powi zanym w rozumieniu 
Rozporz dzenia Ministra Finansów, z wył czeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach 
rynkowych w ramach prowadzonej działalno ci operacyjnej przez Spółk  z podmiotem zale nym,  
w którym Spółka posiada wi kszo ciowy udział kapitałowy;  
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11) wyra a zgod  na nabycie, zbycie lub obci enie nieruchomo ci lub prawa u ytkowania wieczystego 
albo udziału w nieruchomo ci lub w prawie wieczystego u ytkowania przysługuj cych Spółce,  

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynno ci przewidzianych w zatwierdzonych przez Rad
Nadzorcz  rocznym planie rzeczowo – finansowym lub bud ecie Spółki, chyba e warunki takiej czynno ci s  istotnie 
ró ne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo – finansowym lub bud ecie.

§ 19 

1. Od Dnia Dematerializacji przynajmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełnia  kryteria 
niezale no ci od Spółki i podmiotów maj cych znacz ce powi zania ze Spółk . Kryteria niezale no ci powinny 
by  zgodne z Zał cznikiem II do Zalecenia. Niezale nie od postanowie  Zał cznika II do Zalecenia, osoba 
b d ca pracownikiem Spółki lub spółki z ni  stowarzyszonej nie mo e by  uznana za spełniaj c  kryteria 
niezale no ci opisane w Zał czniku II do Zalecenia. Dodatkowo, zwi zkiem z akcjonariuszem wykluczaj cym 
niezale no  członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znacz cy zwi zek z akcjonariuszem, który posiada 
prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

2. Od Dnia Dematerializacji, je eli Zarz d otrzyma pisemne o wiadczenie od członka Rady Nadzorczej 
spełniaj cego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzaj ce, e przestał on spełnia  te kryteria, lub 
uzyska tak  informacj  z innego ródła, Zarz d, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania takiego 
o wiadczenia lub powzi cia takiej wiadomo ci, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady 
Nadzorczej spełniaj cego kryteria okre lone w ust. 1.  

3. Od Dnia Dematerializacji w celu unikni cia w tpliwo ci przyjmuje si , e utrata przymiotu niezale no ci przez 
członka Rady Nadzorczej, a tak e brak powołania niezale nego członka Rady Nadzorczej nie powoduje 
niewa no ci uchwał podj tych przez Rad  Nadzorcz . Utrata przez niezale nego członka Rady Nadzorczej 
przymiotu niezale no ci w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na 
wa no  lub wyga ni cie jego mandatu. Postanowienia powy sze stosuje si  odpowiednio do członka Rady 
Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1, je eli wymagane jest powołanie komitetu audytu.  

§ 20 

1. Z zastrze eniem ust. 2, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech 
(3) jej członków, w tym przynajmniej jeden (1) członek powinien spełnia  warunki niezale no ci w rozumieniu 
art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mie  kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo ci lub rewizji 
finansowej.  

2. Rada Nadzorcza, która liczy nie wi cej ni  pi ciu (5) członków, mo e wykonywa  zadania komitetu audytu.  

3. Do zada  komitetu audytu nale y w szczególno ci:

1) nadzór nad komórk  organizacyjn  zajmuj c  si  audytem wewn trznym;  

2) monitorowanie procesu sprawozdawczo ci finansowej;  

3) monitorowanie skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej, audytu wewn trznego oraz zarz dzania 
ryzykiem;  

4) monitorowanie wykonywania czynno ci rewizji finansowej;  

5) monitorowanie niezale no ci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozda
finansowych, w tym w wypadku wiadczenia na rzecz Spółki innych ni  rewizja finansowa usług;  

6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozda  finansowych do 
przeprowadzenia czynno ci rewizji finansowej Spółki.  

4. Rada Nadzorcza mo e powoła  równie  inne komitety, w szczególno ci komitet nominacji i wynagrodze .
Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów okre la regulamin Rady 
Nadzorczej, je li taki regulamin został przyj ty.  

5. Postanowienia § 20 wchodz  w ycie z Dniem Dematerializacji.  
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VII. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21 

1. Walne Zgromadzenie obydwa si  w siedzibie Spółki albo w Warszawie.  

2. Walne Zgromadzenie mo e by  zwyczajne b d  nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d lub Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Zarz d nie zwoła 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie okre lonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno si  odby  w ci gu sze ciu (6) miesi cy po upływie ka dego roku obrotowego.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach okre lonych w Kodeksie spółek 
handlowych lub Statucie, a tak e wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych 
Zgromadze  uznaj  to za wskazane.  

5. Do Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie mo e by  zwołane za pomoc  listów wysłanych przesyłk
polecon  lub poczt  kuriersk , za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie 
przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.  

6. Od Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie mo e by  zwołane przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób okre lony dla przekazywania informacji bie cych zgodnie z Ustaw
o ofercie publicznej.  

7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz cy Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecno ci członek Zarz du
albo osoba przez niego wyznaczona, po czym spo ród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu wybiera si  przewodnicz cego.  

8. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej,  
z zastrze eniem poni szych postanowie . W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 
zawiera informacj  o mo liwo ci uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowi zana zapewni  akcjonariuszom 
mo liwo  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej.  

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji 
elektronicznej okre la Zarz d, przy uwzgl dnieniu postanowie  Regulaminu Walnego Zgromadzenia,  
w wypadku gdyby został przyj ty. Zarz d ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem  
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umo liwia :

1) transmisj  obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;  

2) dwustronn  komunikacj  w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze b d  mogli 
wypowiada  si  w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywaj c w miejscu innym ni  miejsce 
obrad Walnego Zgromadzenia;  

3) wykonywanie przez akcjonariusza osobi cie lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 
Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu 
rodków komunikacji elektronicznej.  

10. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarz du powinni uczestniczy  w obradach Walnego Zgromadzenia  
w składzie umo liwiaj cym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 
Zgromadzenia.  

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie jest wa ne bez wzgl du na reprezentowan  na nim liczb  akcji.  

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzgl dn  wi kszo ci  głosów, o ile obowi zuj ce przepisy prawa 
lub niniejszy Statut nie stanowi  inaczej. 

3. Ka da akcja daje prawo do jednego głosu.  

§ 23 

1. Poza sprawami zastrze onymi na mocy przepisów prawa i postanowie  niniejszego Statutu, do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia nale y:  
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1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego 
za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 
nich obowi zków;  

2) podział zysku lub podj cie decyzji o sposobie pokrycia strat;  

3) postanowienie dotycz ce roszcze  o naprawienie szkody wyrz dzonej przy zawi zywaniu Spółki lub 
sprawowaniu zarz du lub nadzoru;  

4) zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa Spółki lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienie na 
nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

5) zmiana statutu Spółki oraz podwy szenie kapitału zakładowego;  

6) rozwi zanie Spółki i jej likwidacja;  

7) decyzja w przedmiocie poł czenia, podziału, przekształcenia Spółki;  

8) tworzenie, u ycie i likwidacja kapitałów i innych funduszy celowych Spółki.  

2. Nabycie, zbycie lub obci enie nieruchomo ci lub prawa u ytkowania wieczystego albo udziału  
w nieruchomo ci lub w prawie wieczystego u ytkowania nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia,  
z zastrze eniem powy ej § 18 ust. 2 pkt 11).  

VIII. ROK OBROTOWY, RACHUNKOWO  SPÓŁKI  
I POSTANOWIENIA KO COWE 

§ 24 

1. Akcjonariusze maj  prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom 
(dywidenda).  

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela si  pomi dzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych 
akcji, a je eli akcje nie s  całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysoko ci dokonanych wpłat na akcje.  

3. Rada Nadzorcza ustala i ogłasza termin wypłaty dywidendy, chyba e został on ustalony w uchwale Walnego 
Zgromadzenia.  

4. Zarz d jest upowa niony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 
obrotowy, je eli Spółka posiada rodki wystarczaj ce na wypłat . Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej.  

§ 25 

1. Podstawowymi funduszami własnymi Spółki s  w szczególno ci:

1) kapitał zakładowy;  

2) kapitał zapasowy;  

3) kapitały rezerwowe.  

2. Kapitał zapasowy tworzy si  z:  

1) odpisów w wysoko ci co najmniej 8% (o miu procent) zysku za dany rok obrotowy po opodatkowaniu, 
dopóki kapitał zapasowy nie osi gnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki;  

2) nadwy ek osi gni tych przy emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej, pozostałych po pokryciu 
kosztów emisji akcji.  

3. Kapitał zapasowy mo e by  równie  zasilany rodkami z innych ródeł.  

4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spółki lub na inne cele, w szczególno ci na 
wypłat  dywidendy. Decyzj  o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, jednak e
cz ci kapitału zapasowego w wysoko ci jednej trzeciej kapitału zakładowego mo na u y  jedynie na pokrycie 
straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  
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5. O u yciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak e ta cz  kapitału zapasowego, która 
odpowiada jednej trzeciej cz ci kapitału zakładowego, mo e by  u yta jedynie na pokrycie straty wykazanej  
w sprawozdaniu finansowym.  

§ 26 

1. W okre lonych celach, stosownie do potrzeb, mog  by  tworzone kapitały rezerwowe.  

2. Spółka mo e tworzy  tak e inne kapitały i fundusze celowe.  

3. O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy, jak te  o ich 
likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy uwzgl dnieniu obowi zuj cych przepisów 
prawa.  

§ 27 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna si  z dniem 1 pa dziernika oraz ko czy z dniem 30 wrze nia kolejnego roku 
kalendarzowego.  

§ 28 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje si  przepisy Kodeksu spółek handlowych.  

§ 29 

Dla potrzeb niniejszego Statutu:  

1) „Dzie  Dematerializacji” oznacza dzie  dematerializacji (cho by jednej) akcji Spółki w rozumieniu Ustawy  
o obrocie.  

2)  „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustaw  z dnia 15 wrze nia 2000 roku – Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.2013.1030 j.t. ze zmianami).  

3) Rozporz dzenie Ministra Finansów” oznacza rozporz dzenie Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 
60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze 
zmianami).  

4) „Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustaw  z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).  

5) „Ustawa o obrocie” oznacza ustaw  z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U.2014.94 j.t. ze zmianami).  

6) „Ustawa o rachunkowo ci” oznacza ustaw  z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz.U.2013.330 j.t. 
ze zmianami).  

7) „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustaw  z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 
samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda  finansowych oraz o nadzorze publicznym 
(Dz.U.2015.1011 j.t. ze zmianami).  

8) „Zalecenie” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotycz ce roli dyrektorów 
niewykonawczych lub b d cych członkami rady nadzorczej spółek. giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 
(Dz.U.UE.L.2005.52.51).  
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Zał�cznik 3 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA OKRESY  

12 MIESI�CY ZAKO�CZONE 30 WRZE�NIA 2013, 2014 ORAZ 2015 R. 
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Zał�cznik 4 
OPINIA NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA� FINANSOWYCH GRUPY ZA OKRESY  
12 MIESI�CY ZAKO�CZONE 30 WRZE�NIA 2013, 2014 ORAZ 2015 R. 
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Zał�cznik 5 
PRZEKSZTAŁCONE �RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA OKRES 9 (DZIEWI�CIU) MIESI�CY
ZAKO�CZONY 30 CZERWCA 2016 R. 

Niniejszy zał cznik nr 5 do Prospektu zawiera ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za 
okres dziewi ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r. zawieraj ce równie  dane porównywalne za okres dziewi ciu 
miesi cy zako czony 30 czerwca 2015 r. („Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe”). 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe obejmuj ce nast puj ce okresy: (i) 1 lipca 
2014 r. – 30 wrze nia 2015 r.; (ii) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (iii) 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca 2013,  
tj. obejmuj ce odpowiednio okres 15 miesi cy oraz dwa okresy 12-miesi czne („Skonsolidowane Roczne 
Sprawozdanie Finansowe”) oraz ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 
dziewi ciu miesi cy zako czony w dniu 30 czerwca 2016 r. („ ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe”, a ł cznie ze Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Skonsolidowane Sprawozdania 
Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporz dzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE. Skonsolidowane 
Roczne Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 15 miesi cy od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r. Wydłu enie 
ostatniego roku obrotowego wynika ze zmiany roku obrotowego Spółki.  

W zwi zku z powy szym w celu umo liwienia pełnej porównywalno ci danych finansowych Grupy, w Prospekcie 
zamieszczono równie  (i) w Zał czniku nr 3 do Prospektu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okresy  
12-miesi czne zako czone odpowiednio 30 wrze nia 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. („Przekształcone Skonsolidowane 
Roczne Sprawozdanie Finansowe”), które zostały sporz dzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE oraz (ii)  
w niniejszym Zał czniku nr 5 do Prospektu Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe, a ł cznie z Przekształconym Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Przekształcone 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”). Cykl biznesowy podmiotów działaj cych w bran y, do której nale y
Spółka, pokrywa si  z rokiem obrotowym ko cz cym si  30 wrze nia, w zwi zku z tym w celu umo liwienia 
przeprowadzenia inwestorom analizy finansowej Grupy w okresach, jakie b d  podstaw  sporz dzenia sprawozda
finansowych w kolejnych okresach obrotowych, Spółka zamie ciła w niniejszym Zał czniku nr 5 do Prospektu 

ródroczne Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 
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Zał�cznik 6 
RAPORT NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGL�DU

�RÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO GRUPY ZA OKRES 9 (DZIEWI�CIU) MIESI�CY ZAKO�CZONY  

30 CZERWCA 2016 R.
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Zał�cznik 7 
PRZEGL�D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ NA PODSTAWIE 

PRZEKSZTAŁCONYCH SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDA� FINANSOWYCH 
Poni sze omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej zostało sporz dzone na podstawie skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanego 
sprawozdania z przepływów pieni nych Grupy za odpowiednio okres 9 (dziewi ciu) miesi cy zako czony na dzie
30 czerwca 2016 r. oraz 2015 r. oraz 12 (dwunastu) miesi cy zako czonych na dzie  30 wrze nia 2015 r., 30 wrze nia 
2014 r. oraz 30 wrze nia 2013 r.  

Poni sze omówienie wyników z działalno ci operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieni nych Grupy nale y
analizowa  ł cznie z Przekształconymi Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami 
finansowymi znajduj cymi si  w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu (zob. rozdz. „Istotne informacje  
– Prezentacja informacji finansowych i innych danych”). Omówienie zawiera stwierdzenia dotycz ce przyszło ci, które 
odzwierciedlaj  aktualne pogl dy i opinie Zarz du i ze wzgl du na swój charakter wi  si  z pewnymi ryzykami 
i niepewno ci . Rzeczywiste wyniki Grupy mog  ró ni  si  w sposób istotny od wyników przedstawionych 
w stwierdzeniach dotycz cych przyszło ci, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych 
cz ciach Prospektu, w szczególno ci w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. rozdz. „Istotne informacje – Stwierdzenia 
dotycz ce przyszło ci”). 

Niektóre informacje przedstawione w poni szym przegl dzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie s  cz ci
Przekształconych Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przegl dowi 
przez niezale nych biegłych rewidentów. Informacje te nie stanowi  wska nika przeszłych ani przyszłych wyników 
operacyjnych Grupy ani nie powinny by  u ywane do analizy działalno ci gospodarczej Grupy w oderwaniu od 
Przekształconych Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich oraz innych 
informacji finansowych zawartych w innych miejscach Prospektu. Spółka umie ciła te informacje w Prospekcie, 
poniewa  uwa a, e mog  by  pomocne dla inwestorów przy ocenie działalno ci gospodarczej Grupy. 

Podsumowanie istotnych zasad rachunkowo ci i oszacowa , zgodnie z którymi zostały sporz dzone Przekształcone 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, znajduje si  w rozdziale „Istotne zasady rachunkowo ci i oszacowania” 
poni ej.

Informacje ogólne 

Na podstawie dost pnych informacji oraz własnej oceny mo liwo ci innych podmiotów konkurencyjnych Zarz d ocenia, 
e Grupa jest najwi kszym w Polsce i w Europie pod wzgl dem wolumenu produkcji w m3 pionowo zintegrowanym 

producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez Grup  wyroby drewnianej 
architektury ogrodowej przeznaczone s  do grodzenia, wyposa ania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów  
i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalno  gospodarcz , sprzedaj c swoje wyroby  
w Polsce oraz za granic . Produkty Grupy s  dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech 
(78,2% sprzeda y Grupy w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r.) oraz w Polsce (11,1% sprzeda y
Grupy w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r.). 

Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i wierkowego, a w skład głównych produktów Grupy wchodz  m.in.: 
płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, kraw dziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole, 
kwietniki, altany, domki narz dziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada  
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajduj  si  w bie cej produkcji. 

Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co cało  procesu produkcyjnego oraz dostaw do kontrahentów jest 
kontrolowana i realizowana przez Grup , pocz wszy od zakupu drewna, ko cz c na pakowaniu i organizowaniu 
transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna si  od 
manipulacji surowca (tzn. ci cia drewna na odpowiednie długo ci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt 
uboczny – kora), sortowania surowca według okre lonych długo ci i rednic, a nast pnie przetarcia (czyli rozkroju kłód), 
w wyniku którego powstaj  półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny. 
Nast pnie półfabrykaty poddawane s  procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla wybranego asortymentu),  
a ko cowymi etapami produkcji s  monta  pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego 
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa tak e najcz ciej organizuje i kontroluje proces 
transportu do poszczególnych punktów sprzeda y nale cych do jej klientów. 
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W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zr bki, trociny, wióry, zrzyny), który jest wykorzystywany 
przez Grup  do własnej produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo te  jest bezpo rednio sprzedawany producentom 
płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, zaliczany do najbardziej efektywnych ródeł energii, uzupełnia 
ofert  produktow  Grupy i jest sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a tak e niedawno 
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwi kszym producentem pelletu w Polsce 
(wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet 
wył cznie w oparciu o własny czysty surowiec w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem 
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniaj cym bardzo wysok  jako  surowca, a przez to 
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwi kszych tego typu obiektów zarówno w Polsce, 
jak i w Europie. W wi kszo ci odbiorcami pelletu s  klienci z Europy Zachodniej, a ok. 40% produkcji trafia do polskich 
klientów. Moce produkcyjne Zakładu Produkcji Pellet utrzymywane s  na poziomie 110–120 tys. ton rocznie, 
a nowoczesne linie produkcyjne gwarantuj  produkt o stałej i równocze nie wysokiej jako ci.

Grupa prowadzi produkcj  w czterech głównych nowoczesnych, w du ej cz ci zautomatyzowanych zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji Pellet), po jednym w Lubi cinie 
i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie, a tak e w zakładzie w Wielkiej Brytanii  
(w Telford). Na Dat  Prospektu Grupa, poprzez Spółk  Zale n  – MrGarden, realizuje równie  budow  kolejnego zakładu 
produkcyjnego w Grudzi dzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne poło enie geograficzne zakładów produkcyjnych 
(Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudzi dz – niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a tak e na 
terenie SSE) stanowi  znacz c  przewag  operacyjn  w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów. 
Zakład w Grudzi dzu b dzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do sprzeda y na ró ne
rynki. Zakład produkcyjny w Grudzi dzu b dzie najnowocze niejszym i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonuj cym 
w ramach Grupy. B dzie umo liwiał równie  produkcj  wyrobów o wysokiej jako ci (tj. m.in. wyroby suszone), a tak e
zostanie wyposa ony w maszyny, które b d  mogły produkowa  wyroby charakterystyczne dla rynku brytyjskiego, tj. lap 
panels – rodzaj płotu ogrodowego wykorzystywanego do grodzenia posesji o wymiarach i wygl dzie specyficznym dla 
rynku brytyjskiego (obecnie montowane przez Grup  z komponentów dostarczanych przez innych producentów,  
a docelowo Grupa zamierza realizowa  pełny proces produkcji, pocz wszy od surowca).  

Grupa na ka dym etapie produkcji stara si  redukowa  do minimum negatywny wpływ swojej działalno ci na rodowisko 
naturalne. Wykorzystuje wył cznie drewno posiadaj ce certyfikat FSC – co oznacza, e surowiec pochodzi z zasobów 
le nych zarz dzanych zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki Le nej”. W zakładach produkcyjnych w Polsce Grupa 
korzysta równie  z zamkni tego obiegu rodków chemicznych słu cych impregnacji i malowaniu wyrobów gotowych. 

Za okres dziewi ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda y wyniosły 
456,2 mln PLN. Za okres dziewi ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r. przychody Grupy ze sprzeda y wzrosły  
o 6% w porównaniu z okresem dziewi ciu miesi cy zako czonym 30 czerwca 2015 r. Za okres 12 miesi cy zako czony 
30 wrze nia 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzeda y wyniosły 554 mln PLN. Sprzeda  Grupy za ostatnie 
trzy lata wykazywały wykazywała trend wzrostowy. W okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. 
przychody Grupy ze sprzeda y wzrosły o 32,5% w porównaniu z okresem 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia  
2014 r., natomiast w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. o 10,56% w porównaniu z okresem  
12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r.24 Szczegółowe omówienie wska ników finansowych zamieszczone 
zostało w rozdziale „Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wska nikowa”. 

Ogólne czynniki wpływaj ce na wyniki operacyjne i finansowe Grupy 

Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływaj  w głównej mierze: (i) sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie; 
(ii) konkurencja w bran y producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu; (iii) ceny surowców  
(w szczególno ci drewna); (iv) czynniki pogodowe; (v) koszty wynagrodze  oraz (vi) kursy wymiany walut. 

Kluczowe czynniki wpływaj ce na wyniki finansowe i operacyjne oraz sytuacj  finansow  Grupy w okresach 
12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 30 wrze nia 2014 r., 30 wrze nia 2013 r. oraz w okresie dziewi ciu 
miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. omówiono poni ej. W ocenie Zarz du czynniki te miały i mog  mie
w przyszło ci wpływ na działalno , wyniki operacyjne i finansowe, sytuacj  finansow , przepływy pieni ne oraz 
perspektywy rozwoju Grupy.  

24 Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 przychody Grupy ze sprzeda y wzrosły o 55,8%  
w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/2014, w roku obrotowym 2013/2014 o 14% w porównaniu z rokiem obrotowym 2012/2013. 
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Szczegółowa analiza rzeczywistego wpływu opisanych poni ej czynników na konkretne pozycje skonsolidowanego 
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy oraz 
skonsolidowanego rachunku z przepływów pieni nych we wskazanych okresach oraz według stanu na wskazane daty 
została przedstawiona w niniejszym rozdziale w punktach „Wyniki działalno ci”, „Sytuacja finansowa” oraz „Płynno
i zasoby kapitałowe”. 

Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie 

Grupa prowadzi działalno  gospodarcz , sprzedaj c swoje wyroby w Polsce oraz za granic . Produkty Grupy s
dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (78,2% sprzeda y Grupy w okresie 12 
miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r.) oraz w Polsce (11,1% sprzeda y Grupy w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2015 r.). Produkty Grupy oferowane s  równie  na innych rynkach europejskich, m.in.  
w Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Holandii, Belgii, Portugalii oraz Grecji. W zwi zku z tym na działalno  Grupy maj
wpływ czynniki makroekonomicznie dotycz ce gospodarki polskiej oraz europejskiej, w tym wielko  realnego PKB, 
tempo jego wzrostu oraz siła nabywcza konsumentów. 

Udział sprzeda y produktów na rynki zagraniczne wyniósł ł cznie 88,7% wszystkich przychodów ze sprzeda y Grupy  
w okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. oraz 88,9% w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 
2015 r. Według danych Eurostat w 2015 r. Niemcy, Francja i Wielka Brytania utrzymały odpowiednio tempo wzrostu 
PKB na poziomie 1,7%, 1,2% oraz 2,3%. Przy PKB na ł cznym poziomie 7.778,5 mld EUR w 2015 r. (według danych 
Eurostat) gospodarki Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii stanowiły 53% PKB w UE. Zgodnie z raportem Komisji 
Europejskiej, Niemcy, Francja i Wielka Brytania w 2016 roku utrzymaj  tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 
odpowiednio 1,8%, 1,3% oraz 2,1% rocznie. 

Istotne znaczenie z punktu widzenia działalno ci operacyjnej i wyników finansowych Grupy ma równie  sytuacja 
makroekonomiczna na rynku polskim, który w okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. odpowiadał za 
11,3% przychodów ze sprzeda y Grupy, a w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. odpowiadał za 
11,1% przychodów ze sprzeda y Grupy. Polska gospodarka jest jedn  z najszybciej rozwijaj cych si  w UE. Według 
danych Eurostat w 2015 roku Polska utrzymała tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 3,6%. Przy PKB na poziomie 
427,8 mld EUR w 2015 roku (według danych Eurostat) polska gospodarka co do wielko ci była ósma w UE. Zgodnie  
z raportem Komisji Europejskiej, Polska w 2016 oraz 2017 roku utrzyma tempo wzrostu realnego PKB na poziomie 
odpowiednio 3,7% oraz 3,6% rocznie. 

Konkurencja w bran y producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu  

Poziom konkurencji na europejskim rynku produkcji drewnianej architektury ogrodowej ma istotny wpływ na przychody 
Grupy i poziom realizowanych mar , a w efekcie na jej wyniki finansowe. 

W ocenie Zarz du, w okresie obj tym historycznymi danymi finansowymi na europejskim rynku drewnianej architektury 
ogrodowej utrzymywał si  wysoki poziom konkurencji pomi dzy najwi kszymi producentami i sprzedawcami wyrobów 
w tym segmencie. 

Zgodnie z szacunkami Zarz du w 2015 r., do grupy najwi kszych producentów drewnianej architektury ogrodowej 
(wedle kryterium wysoko ci przychodów) nale ały: (i) Martyna spółka z o.o.; (ii) P.U.P. Complex spółka z o.o.; (iii) 
Forest Garden Ltd; (iv) ,,Hamar” A.M. Benedykci scy sp. jawna; (v) Poltarex spółka z o.o.; oraz (vi) Ante-holz GmbH. 

Na rynku drewnianej architektury ogrodowej wyst puje du a rotacja podmiotów działaj cych w tym segmencie,  
w szczególno ci podmiotów o mniejszej skali działalno ci, które relatywnie cz sto upadaj  w wyniku waha  kursu 
PLN/EUR, jak równie  niskiej rentowno ci wynikaj cej z faktu, i  sprzedaj  swoje produkty wył cznie do po redników. 
Ponadto, nieliczne podmioty posiadaj  zaplecze techniczne umo liwiaj ce prowadzenie zautomatyzowanego procesu 
produkcyjnego optymalizuj cego ilo  zu ywanego drewna na kluczowych etapach procesu produkcji, tj. sortowania 
oraz przetarcia. W konsekwencji wyroby produkowane przez konkurencyjne podmioty o mniejszej skali działalno ci
charakteryzuj  si  ni sz  jako ci , a koszt ich produkcji z reguły jest wy szy. 

Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływaj cym na poziom konkurencji na rynku drewnianej architektury ogrodowej 
jest brak posiadania przez mniejsze podmioty konkurencyjne kapitału własnego lub finansowania zewn trznego na 
poziomie pozwalaj cym na zbudowanie przed sezonem sprzeda y odpowiednio du ego magazynu wyrobów 
gotowych, nast pnie utrzymanie płynno ci firmy w trakcie szczytu sprzeda y do momentu zapłaty przez odbiorców 
(terminy zapłaty si gaj  130 dni). 
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Grupa jest drugim najwi kszym producentem pelletu w Polsce wedle mocy produkcyjnych oraz istotnym dystrybutorem 
pelletu na rynki europejskie. 

Zgodnie z szacunkami Zarz du w Polsce działa ok. 14 producentów pelletu posiadaj cych certyfikaty jako ci pelletu EN 
plus A1. Wi kszo  producentów pelletu jest zlokalizowana w regionach najbardziej zalesionych. Wpływ na 
umiejscowienie zakładu na danym obszarze ma bliska lokalizacja zakładów przetwarzaj cych drewno (np. tartaki), 
których produkt uboczny jest wykorzystywany w produkcji pelletu. 

W ocenie Zarz du w 2015 r., obok Grupy, czołowymi producentami pelletu na rynku polskim były nast puj ce
podmioty: (i) IKEA Industry Poland spółka z o.o.; (ii) Barlinek S.A.; (iii) Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk; (iv) WIREX 
spółka z o.o.; (v) EcoPowerPlant spółka z o.o.; (vi) TASK Marek Tasiemski Mateusz Tasiemski; (vii) DREW-PAK 
spółka cywilna; (viii) Pellet Energy spółka z o.o. 

Dodatkowo w ocenie Zarz du w 2015 r., obok Grupy, czołowymi producentami pelletu na rynku europejskim były: (i) 
Binderholz GmbH (Austria); (ii) RZ Pellets GmbH (Austria); (iii) ERDA SA (Belgia); (iv) Graanul Invest AS (Estonia); 
(v) Ante-Holz GmbH (Niemcy); (vi) Pfeifer Holz GmbH (Niemcy); (vii) 1Heiz® Pellets AG (Niemcy); (viii) NRW 
Pellets GmbH (Niemcy); oraz (ix) La Tiesse Srl (Włochy). 

Gospodarstwa domowe w najwi kszych europejskich gospodarkach wykorzystuj  w znacznym stopniu alternatywne 
ródła energii. Atrakcyjno  pelletu na rynku europejskim wynika nie tylko z jego ekologicznych walorów, ale równie

z ekonomicznej i społecznej opłacalno ci wykorzystania biomasy w przemy le energetycznym i grzewczym. Europejskie 
Stowarzyszenie Biomasy (AEBIOM) w raporcie zatytułowanym „European Bioenergy Outlook” z grudnia 2013 r. 
(„Raport EBO”) wskazuje, e gwałtowny rozwój energetyki opartej na biomasie w Europie doprowadził do sytuacji, 
kiedy zu ywa ona czterokrotnie wi cej pelletu ni  reszta wiata. Zgodnie z Raportem EBO Polska jest na 7. miejscu 
w rankingu najwi kszych europejskich producentów biomasy. 

Europejskie zu ycie pelletu drzewnego mogło osi gn  nawet 28 milionów ton25 pod koniec 2015 r. i zgodnie  
z szacunkami Zarz du b dzie wci  rosło. W opinii Zarz du do ko ca 2020 r. rynek energetyczny w UE pochłonie a
42 miliony ton tego produktu. Według szacunków UE26 mimo stopniowego wzrostu mo liwo ci produkcyjnych, poda
tego produktu energetycznego wci  jednak pozostaje daleko w tyle za popytem. Wzrost zapotrzebowania na pellet mo e
w przyszło ci wi za  si  z pojawianiem si  na rynku nowych producentów pelletu, a co za tym idzie, wzrostem 
konkurencji w tym segmencie. 

Ceny surowców 

Kluczowym kosztem operacyjnym Grupy jest koszt nabycia surowców, którego wahania maj  istotny wpływ na koszt 
wytworzenia produktów ko cowych oferowanych przez Grup , a w konsekwencji wyniki finansowe Grupy. 
Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest drewno 
sosnowe i wierkowe, którego nabycie stanowi główny koszt wytworzenia wyrobów gotowych. W pierwszych trzech 
kwartałach roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r., 30 wrze nia  
2014 r. i 30 wrze nia 2013 r. koszty pozyskania surowca drzewnego stanowiły, odpowiednio, 104,7 mln PLN, 159,3 mln 
PLN, 138,6 mln PLN oraz 103,0 mln PLN, co odpowiadało 44,5%, 41,2%, 51,7% oraz 41,5% ogólnych kosztów 
własnych sprzeda y Grupy. 

W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do okresu 12 miesi cy zako czonego 30 wrze nia 2014 r. w okresie 
12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. nast pił wzrost cen, co przeło yło si  na spadek rentowno ci Grupy. 
Wzrost cen surowca był w du ej mierze pochodn  wzrostu realizowanej przez Grup  produkcji drewnianej architektury 
ogrodowej, która przeło yła si  na wzrost wolumenu nabywanego surowca drzewnego i zmian  struktury ww. trybów 
jego zakupu. W okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. wzrósł udział drewna nabywanego na otwartych 
aukcjach, co negatywnie wpłyn ło na redni  cen  zakupu. Wi kszy wolumen zakupionego drewna umo liwia jednak 
Grupie w kolejnym okresie (12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2016 r.) zakup wi kszej ilo ci drewna poprzez Portal 
Le no-Drzewny, gdzie ceny kształtuj  si  poni ej cen uzyskiwanych na otwartych aukcjach. 

Lasy Pa stwowe w okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. oraz w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2015 r. były jedynym dostawc  surowca drzewnego dla Grupy. Lasy Pa stwowe posiadaj  na polskim rynku 
drzewnym niekwestionowan  pozycj  monopolisty i na wielu obszarach s  jedynym dostawc  tego surowca. 

25 ródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie 
26 ródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie 
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Czynniki pogodowe 

Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy ma równie  pogoda, poniewa  zwi kszony popyt na produkty 
drewnianej architektury ogrodowej oraz pellet uzale niony jest od istnienia korzystnych warunków pogodowych, które 
umo liwiaj  lub zach caj  do prowadzenia prac ogrodniczych.  

Najwi kszy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej ma miejsce w okresie luty-lipiec. Nale y doda , e
odbiorcy Grupy zaopatruj  si  w produkty architektury ogrodowej z pewnym wyprzedzeniem i popyt z ich strony 
wyprzedza popyt zgłaszany przez ostatecznych odbiorców – tj. klientów detalicznych. W przypadku krótkiego okresu 
zimowego wzrost popytu na produkty Grupy w danym sezonie mo e rozpocz  si  wcze niej, co prowadzi do 
przedłu enia okresu, w którym klienci Grupy dokonuj  najwi kszych zakupów. Konsekwencj  dłu szego okresu 
zwi kszonego popytu na produktu Grupy mo e by  wzrost przychodów Grupy w danym roku obrotowym. Sytuacja taka 
miała miejsce w 2014 roku, kiedy sprzyjaj ca pogoda umo liwiła rozpocz cie prac ogrodowych ju  na przełomie lutego  
i marca, co skutkowało wy szymi wynikami sprzeda owymi w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem  
w poprzednich latach. 

Najwi kszy popyt na pellet ma miejsce w sezonie zimowym. Dodatkowe zwi kszenie popytu nast puje w sytuacji bardzo 
niskich temperatur oraz przedłu aj cej si  zimy. Natomiast skrócenie si  okresu zimowego lub brak odpowiednio niskich 
temperatur skutkuje skróceniem okresu grzewczego, w trakcie którego pellet jest spalany. 

Koszty wynagrodze

Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy miały równie  koszty wynagrodze , które maj  znacz cy udział  
w kosztach Grupy. Wynagrodzenia obejmuj wiadczenia pieni ne przysługuj ce zarówno pracownikom Spółek Grupy, 
wynikaj ce z stosunku pracy, jak i osobom wykonuj cym prac  dla Spółek Grupy na podstawie umowy-zlecenie lub 
umowy o dzieło, a tak e wynagrodzenia osób wchodz cych w skład rad nadzorczych, zarz du oraz innych organów 
Spółek Grupy. 

Grupa co roku notuje wzrost liczby pracowników, jak równie  kosztów zwi zanych z wynagrodzeniami. Koszt 
wynagrodze  wzrósł w okresach 12 miesi cy zako czonych w 2013 r., 2014 r., 2015 r. i wyniósł odpowiednio 56,4 mln 
PLN, 65,7 mln PLN oraz 101,4 mln PLN. Ł czny koszt wynagrodze  wszystkich członków Zarz du wyniesie 2,9 mln 
PLN w bie cym roku obrotowym. Odnotowany wzrost wynikał przede wszystkim ze wzgl du na (i) zwi kszenie skali 
prowadzonej działalno ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r.; (ii) wzrost wolumenu 
produkowanych wyrobów; oraz (iii) wypłat  przez Spółk  nagrody jubileuszowej wybranym pracownikom. 

Kurs wymiany walut 

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi istotna cz  przychodów Grupy była wyra ona 
w walutach obcych, przede wszystkim w euro. Udział zafakturowanych przychodów wyra onych w walutach obcych 
wyniósł ok. 88,8%, 86,3%, 79,9% i 80,8%, odpowiednio w okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. oraz  
w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 30 wrze nia 2014 r. oraz 30 wrze nia 2013 r. W zwi zku z 
tym zmiany kursu złotego do innych walut, w szczególno ci do euro i do funta szterlinga, stanowiły i b d  stanowi
czynnik wpływaj cy na wyniki finansowe i operacyjne Grupy. 

Strategia zarz dzania ryzykiem walutowym stosowana przez Spółki z Grupy zakłada wykorzystanie w mo liwie 
najwi kszym stopniu eliminacji ryzyka kursowego poprzez hedging naturalny. W tym celu Spółki Grupy d  do jak 
najwi kszego strukturalnego dopasowania przychodów i kosztów w tej samej walucie w ramach prowadzonej działalno ci 
operacyjnej. 

Szczególne czynniki maj ce wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy 

W analizowanym okresie nast puj ce czynniki znacz co wpływały na wyniki finansowe i operacyjne Grupy: 
(i) akwizycja Grange Fencing w 2014 r.; (ii) silne, wieloletnie relacje z głównymi klientami oraz (iii) budowa nowego 
zakładu w Grudzi dzu. 

Omówione poni ej szczególne czynniki wpływaj ce na wyniki operacyjne i finansowe s  czynnikami specyficznymi dla 
Grupy i wpływaj cymi na jej działalno  w analizowanym okresie, jednak e nie stanowi  one, w ocenie Zarz du, 
czynników nadzwyczajnych. 
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Akwizycja Grange Fencing 

W 2014 roku Grupa nabyła jednego z dwóch liderów na rynku w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest 
producentem i sprzedawc  drewnianej architektury ogrodowej. W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings 
Limited (jako sprzedaj cy) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy, tj. Grange Holding (jako kupuj cy) zawarły umow
sprzeda y 100% udziałów Grange Fencing. Cena sprzeda y udziałów wynosiła ok. 13,4 mln GBP, z czego (i) ok. 10,7 
mln GBP Grupa sfinansowała kredytem bankowym; a (ii) ok. 2,7 mln GBP pozyskała ze rodków własnych. Pozostałe 
zapisy umowy nabycia 100% udziałów Grange Fencing nie odbiegaj  od postanowie  stosowanych standardowo w tego 
typu transakcjach. Na dat  nabycia Grange Fencing jedynym wspólnikiem wehikułu inwestycyjnego Grange Holding 
była spółka UK Investment, której 100% udziałów posiadał Akcjonariusz Sprzedaj cy. W dniu 30 wrze nia 2015 r. 
udziały UK Investment zostały wniesione do Spółki aportem. 

Było to przej cie bran owe, które umo liwiło ekspansj  Grupy na najwi kszym pod wzgl dem wielko ci rynku 
drewnianej architektury ogrodowej w Europie (zgodnie z Raportem OC&C), do którego dost p, z uwagi na specyfik
tego rynku, był bardzo ograniczony. Akwizycja umo liwiła przej cie mar y po rednika przez Grup  Stelmet. Przed 
akwizycj  Grange w zakresie wyrobów gotowych drewnianej architektury ogrodowej zaopatrywał si  w ok. 30-40% od 
dostawców z Europy kontynentalnej, z czego ok. 1/3 udziału przypadało na Grup .

Grange Fencing jest jednym z dwóch najwi kszych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej  
w Wielkiej Brytanii z udziałem w rynku wysoko ci ok. 8-9%, zatrudnia ponad 200 osób i zanotowała przychód  
w wysoko ci 36,7 mln GBP w okresie 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r. Jednostkowe przychody Grange 
Fencing za okresy 12 miesi cy zako czone w dniu 30 wrze nia 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. wyniosły odpowiednio 30,2 
mln GBP (mar a EBITDA w wysoko ci 10,1%), 42,7 mln GBP (mar a EBITDA w wysoko ci 11,3%) oraz 36,7 mln 
GBP (mar a EBITDA w wysoko ci 9,6%). Z kolei jednostkowe przychody Grange Fencing za okresy 9 miesi cy 
zako czone w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz 2016 r. wyniosły odpowiednio 26,9 mln GBP (mar a EBITDA w wysoko ci 
8,3%) oraz 29,4 mln GBP (mar a EBITDA w wysoko ci 5,2%). 

Akwizycja Grange Fencing była finansowana ze rodków własnych Grupy oraz z wykorzystaniem finansowania 
zewn trznego. Realizacja akwizycji Grange Fencing miała istotny wpływ na wyniki Grupy, w tym poziom przychodów 
(wzrost o 173,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r.), zmian  sumy bilansowej oraz 
poziom mar y EBIT i mar y EBITDA, które w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. spadły wła nie ze 
wzgl du na przej cie Grange Fencing, który notował ni sze poziomy obu mar .

W wyniku akwizycji Grange Fencing udział przychodu z segmentu drewnianej architektury ogrodowej znacz co wzrósł 
w roku obrotowym 2014/2015 wzgl dem roku obrotowego 2013/2014. Na rynku brytyjskim Grupa nie pozyskuje 
surowca w postaci drewna, ale w procesie produkcji wykorzystuje jego gotowe komponenty, co jednocze nie wpłyn ło 
na obni enie udziału przychodu z segmentu obejmuj cego produkt uboczny oraz pellet w roku obrotowym 2014/2015 
wzgl dem roku obrotowego 2013/2014. 

Akwizycja Grange Fencing została rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w ten sposób, i
aktywa netto (warto  godziwa) Grange Fencing oszacowano na 46,1 mln PLN, a podmiot przejmuj cy zapłacił 70,7 mln 
PLN. Tym samym warto  Grange Fencing wzrosła o 24,6 mln PLN. 

Silne, wieloletnie relacje z głównymi klientami 

Dzi ki wieloletniej obecno ci na rynku europejskim Grupa posiada silne, wieloletnie relacje biznesowe z klientami. 
Grupa dostarcza swoje produkty do klientów w Polsce od 31 lat, w Niemczech od 29 lat, we Francji od 26 lat oraz  
w Wielkiej Brytanii od 14 lat. Grange Fencing oferuje swoje produkty na rynku brytyjskim od ok. 40 lat (zob. szerzej 
rozdz. „Opis działalno ci – Klienci oraz sprzeda  – Drewniana architektura ogrodowa”). 

Dotychczasowa współpraca oraz terminowa i zgodna z oczekiwaniami kontrahentów realizacja zamówie  skutkuje 
uzyskiwaniem przez Grup  najwy szych ocen od klientów. Zbudowany w ten sposób korzystny wizerunek zarówno 
przekłada si  na kolejne zamówienia od stałych klientów, jak i daje mo liwo  pozyskania nowych klientów.  

Z wi kszo ci  kluczowych klientów Grupa nawi zała relacje biznesowe po 2004 roku. 

Wzrost skali działalno ci Grupy 

Na Dat  Prospektu Grupa posiada cztery główne nowoczesne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji 
zlokalizowane w Polsce (dwa w Zielonej Górze, po jednym w Lubi cinie i Jeleniowie) oraz dwa w Wielkiej Brytanii 
(Telford oraz Hull – zakład w Hull został zamkni ty w lipcu 2016 r. w zwi zku z reorganizacj  Grupy (por. rozdział „Opis 
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działalno ci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”)). Grupa poprzez budow
nowego zakładu w Grudzi dzu, którego budowa rozpocz ła si  w kwietniu 2015 r., zamierza znacznie zwi kszy  moce 
produkcyjne. Zakład jest zlokalizowany na terenie Pomorskiej SSE i b dzie nale ał do najnowocze niejszych zakładów 
produkuj cych drewnian  architektur  ogrodow  w Europie.  

Na Dat  Prospektu ł czne zdolno ci produkcyjne zakładów Grupy wynosz  250 tys. m3 wytwarzanych produktów 
drewnianej architektury ogrodowej rocznie. Spółka przewiduje, e zakład w Grudzi dzu uzyska zdolno  produkcyjn
w zakresie produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w pa dzierniku 2016 r. Po rozpocz ciu działalno ci 
zakładu w Grudzi dzu zdolno ci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy b d  ł cznie umo liwiały sprzeda  na 
poziomie 300 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych 12 
miesi cy po uruchomieniu zakładu w Grudzi dzu. W latach 2017-2018 zakład w Grudzi dzu b dzie rozbudowywany  
o kolejne elementy a  do osi gni cia docelowej zdolno ci produkcyjnej i magazynowej celem sprzeda y na poziomie  
ok. 200 tys. m3 produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020. Zdolno
produkcyjna zakładu w Grudzi dzu zale e  b dzie od produkowanego w nim asortymentu i b dzie ni sza dla wyrobów 
wymagaj cych czasochłonnego monta u i jednocze nie b dzie wy sza dla wyrobów struganych, np. kantówki, deski, 
łaty. Osi gni cie przez zakład w Grudzi dzu pełnych zdolno ci produkcyjnych docelowo zwi kszy ł czn  zdolno
produkcyjn  Grupy do poziomu ok. 400 tys. m3 produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku 
obrotowym 2019/2020. 

Na dzie  31 lipca 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy zwi zane z realizacj  budowy zakładu architektury ogrodowej 
w Grudzi dzu wyniosły 169,2 mln PLN. Powy sze wydatki inwestycyjne zostały finansowane ze rodków własnych 
Grupy oraz z wykorzystaniem długoterminowego finansowania zewn trznego w formie kredytów bankowych.  
W konsekwencji w celu realizacji inwestycji Grupa zaci gn ła kredyty bankowe, których saldo na dzie  31 lipca  
2016 r. wynosiło ok. 7,4 mln EUR, 14,7 mln GBP oraz 1,4 mln PLN. 

Na Dat  Prospektu, ł cznie poniesione oraz planowane do dnia 31 grudnia 2018 r., wydatki na budow  zakładu  
w Grudzi dzu wynosz  ok. 260 mln PLN. 

Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudzi dza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnie  od podatku od 
nieruchomo ci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie zwi zanych z nimi nowych 
miejsc pracy na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grudzi dzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na 
terenie gminy-miasto Grudzi dz, spółka MrGarden zło yła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze 
zwolnienia od podatku od nieruchomo ci od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w zwi zku z planowanym 
poniesieniem nakładów inwestycyjnych na kwot  przekraczaj c  1 mln PLN oraz z utworzeniem zwi zanych z ni  120 
nowych miejsc pracy. Na podstawie powy szego zgłoszenia ł czna pomoc otrzymana z tytułu zwolnienia z podatku od 
nieruchomo ci wyniosła na Dat  Prospektu 480 tys. PLN, w tym odpowiednio w 2014 r. oraz w 2015 r., MrGarden 
uzyskała ulg  w kwocie 106,3 tys. PLN, 212,5 tys. PLN oraz 161,3 tys. PLN za okres 9 miesi cy w 2016 r. (zob. szerzej 
„Istotne zasady rachunkowo ci oraz istotne warto ci oparte na profesjonalnym os dzie i szacunkach – Istotne zasady 
rachunkowo ci – Specjalne Strefy Ekonomiczne”). 

Tendencje 

Niniejsza cz  Prospektu zawiera stwierdzenia dotycz ce przyszło ci i szacunki. Stwierdzenia i oszacowania zawarte  
w niniejszym rozdziale opieraj  si  na szeregu zało e  i os dów uznanych przez Zarz d za racjonalne oraz s  obci one 
szeregiem niepewno ci i zdarze  warunkowych dotycz cych działalno ci gospodarczej i operacyjnej oraz uwarunkowa
ekonomicznych i konkurencyjnych, z których wiele jest poza kontrol  Grupy, a tak e na zało eniach co do przyszłych 
decyzji biznesowych, które mog  ulec zmianie. Nie ma adnej pewno ci, e wyniki Grupy b d  zgodne z przedstawionymi 
stwierdzeniami i szacunkami. W zwi zku z tym Grupa nie mo e zapewni , e te stwierdzenia i oszacowania zostan
zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i oszacowania mog  znacz co odbiega  od faktycznych wyników. Przyszli 
inwestorzy nie powinni nadmiernie polega  na takich informacjach. Zobacz równie  „Istotne informacje – Stwierdzenia 
dotycz ce przyszło ci” i „Czynniki ryzyka”. 

Zdaniem Zarz du nast puj ce tendencje, w tym w zakresie produkcji, sprzeda y, kształtowania si  stanów 
magazynowych produktów oraz kosztów i cen sprzeda y produktów Grupy, wpływaj  i b d  wpływa  na jej działalno
do ko ca roku obrotowego 2015/2016, a w niektórych przypadkach równie  w dłu szym horyzoncie czasowym, 
przekraczaj cym bie cy rok obrotowy: 

• wahania wielko ci sprzeda y produktów Grupy spowodowane czynnikami pogodowymi; 

• wahania cen surowca drzewnego wykorzystywanego do produkcji produktów drewnianej architektury 
ogrodowej; 
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• wzrost zdolno ci produkcyjnych Grupy ze wzgl du na planowane rozpocz cie produkcji w zakładzie 
w Grudzi dzu; 

• korzystanie przez Grup  z ulg podatkowych w ramach SSE; 

• relacje kursów walut do złotego, w szczególno ci zmiany kursu złotego do euro, jak równie  złotego do funta 
szterlinga; 

• polityka dokonywania zamówie  przez głównych klientów Grupy (w tym: terminy realizacji zamówie , liczba 
i wielko  dostaw jednostkowych (franco) oraz mechanizmy ustalania cen sprzeda y produktów Grupy); oraz 

• realizacja synergii z Grange Fencing oraz restrukturyzacja zakładów produkcyjnych w Wielkiej Brytanii.  

Istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2016 r. 

Zgodnie z Przekształconym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem ródrocznym, w Grupie nie wyst piły adne 
istotne zdarzenia po dniu 30 czerwca 2016 r.  

Wypłaty na rzecz Akcjonariuszy 

W dniu 10 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r. Uchwał
o podziale zysku Spółki wynikaj cego ze sprawozdania finansowego w kwocie 128,5 mln PLN zdecydowano si  na 
wypłacenie dywidendy w kwocie 8,1 mln PLN, natomiast pozostał  cz  zysku w wysoko ci 120,4 mln PLN 
przeznaczono na kapitał zapasowy. 

Poni sza tabela zawiera informacje o jednostkowym zysku netto Spółki oraz o ogólnej wysoko ci uchwalonej dywidendy 
za wskazane w niej lata obrotowe. 

Za rok zako czony  
dnia 30 wrze nia Za rok zako czony dnia 30 czerwca 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

(w tys. PLN) 

Zysk netto Spółki ................................................................... 128.460 82.273 57.977

Dywidenda ............................................................................. 8.090 0 39.821

ródło: Spółka.  

Poza wypłat  dywidendy, o której mowa powy ej, Spółka nie wypłacała dywidendy za okres obj ty Skonsolidowanymi 
Sprawozdaniami Finansowymi. We wskazanym okresie nie miał miejsca równie  wykup akcji własnych. 

Segmenty działalno ci 

Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz ródroczne Skrócone Skonsolidowane 
Sprawozdanie Finansowe wskazuj  nast puj ce segmenty operacyjne Grupy: (i) produkcj  i sprzeda  architektury 
ogrodowej; (ii) produkcj  i sprzeda  pelletu; oraz (iii) sprzeda  produktów ubocznych. W zwi zku z powy szym cz
danych finansowych zostanie przedstawiona w niniejszym Prospekcie w enumerowanych powy ej segmentach 
sprawozdawczych. 

Działalno , która nie została uwzgl dniona w powy szych segmentach, jest wykazywana jako „Pozostałe”. Pozycja 
„Pozostałe” obejmuje: produkcj  energii oraz sprzeda  innych towarów i materiałów. 
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W tabeli poni ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2016 r. 

Za okres od 1 pa dziernika 2015 r. 
do 30 czerwca 2016 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 

Przychody od klientów zewn trznych ..................................... 394.090 41.180 18.024 2.903 456.197

Przychody ze sprzeda y mi dzy segmentami .......................... - - - - -

Przychody ogółem .................................................................. 394.090 41.180 18.024 2.903 456.197

Wynik operacyjny segmentu ................................................... 61.729 330 440 577 63.076

Aktywa segmentu operacyjnego ............................................. 536.567 165.972 7.575 28.726 738.840

ródło: ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

W tabeli poni ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2015 r. 

Za okres od 1 pa dziernika 2014 r. 
do 30 czerwca 2015 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 

Przychody od klientów zewn trznych ..................................... 362.540 32.850 32.251 2.668 430.309

Przychody ze sprzeda y mi dzy segmentami .......................... - - - - -

Przychody ogółem .................................................................. 362.540 32.850 32.251 2.668 430.309

Wynik operacyjny segmentu ................................................... 48.955 3.086 1.088 1.996 55.125

Aktywa segmentu operacyjnego ............................................. 493.091 166.396 7.266 27.854 694.607

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Tabele poni ej przedstawiaj  informacje na temat wyników sprzeda y poszczególnych produktów Grupy oraz 
podstawowe informacje finansowe Grupy w podziale na segmenty operacyjne za lata obrotowe zako czone 30 wrze nia 
2015 (15 miesi cy) oraz 30 czerwca 2014 (12 miesi cy) i 2013 roku (12 miesi cy). 

Za okres 12 miesi cy zako czony 
 30 wrze nia 2015 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny 

Produkcja 
energii Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

Przychody od klientów zewn trznych .................................... 465.210 48.510 35.907 - 4.375 554.002

Przychody ze sprzeda y mi dzy segmentami ......................... - - - - - -

Przychody ogółem ................................................................ 465.210 48.510 35.907 - 4.375 554.002

Wynik operacyjny segmentu .................................................. 53.297 5.772 957 - 2.257 62.282

Pozostałe informacje: - - - - - -

Amortyzacja ........................................................................... 14.072 6.336 - - 10 20.418

Utrata warto ci niefinansowych aktywów trwałych ............... - - - - - -

Aktywa segmentu operacyjnego ............................................ 342.002 168.897 7.375 - 102.241 620.515

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego ................ - - - - - -

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 
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Za okres 12 miesi cy zako czony 
 30 wrze nia 2014 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny 

Produkcja 
energii Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane)

Przychody od klientów zewn trznych .................................... 319.405 60.022 35.206 - 3.394 418.028

Przychody ze sprzeda y mi dzy segmentami ......................... - - - - - -

Przychody ogółem ................................................................ 319.405 60.022 35.206 - 3.394 418.028

Wynik operacyjny segmentu .................................................. 74.775 1.977 217 - 1.388 78.358

Pozostałe informacje: - - - - - -

Amortyzacja ........................................................................... 10.022 7.918 - - - 17.940

Utrata warto ci niefinansowych aktywów trwałych ............... - - - - - -

Aktywa segmentu operacyjnego ............................................. 308.206 130.086 5.680 - 24.436 468.409

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego ................ - - - - - -

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Za okres 12 miesi cy zako czony 
 30 wrze nia 2013 r. 

Architektura 
ogrodowa Pellet 

Produkt 
uboczny Pozostałe Ogółem 

(tys. PLN) 
(zbadane)

Przychody od klientów zewn trznych .................................... 290.371 60.178 24.313 3.179 378.041

Przychody ze sprzeda y mi dzy segmentami ......................... - - - - -

Przychody ogółem .................................................................. 290.371 60.178 24.313 3.179 378.041

Wynik operacyjny segmentu .................................................. 59.830 2.318 292 1.618 64.058

Pozostałe informacje: - - - - -

Amortyzacja ........................................................................... 9.425 7.792 - - 17.221

Utrata warto ci niefinansowych aktywów trwałych ............... - - - - -

Aktywa segmentu operacyjnego ............................................. 260.260 127.156 6.248 23.573 417.236

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego ................ - - - - -

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Prognozy finansowe 

W okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie publikowała prognoz wyników lub wyników 
szacunkowych. Na Dat  Prospektu Zarz d nie ma zamiaru publikowania prognozy wyników lub wyników 
szacunkowych.

Pro forma 

W Prospekcie nie zamieszczono informacji pro forma. 

Dodatkowe dane finansowe sporz dzone na potrzeby Oferty 

W Prospekcie w Zał czniku 8 zamieszczono odpowiednio nast puj ce symulacje finansowe: (i) symulacj  na poziomie 
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 pa dziernika 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r. (tj. 12 miesi cy)  
z zało eniem, jakby Grange Fencing był w Grupie od pocz tku tego okresu oraz wprowadzeniem korekt dotycz cych: (1) 
przej cia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzier awnych, (3) urynkowienia wynagrodze  managerów i (4) 
wył czenia transakcji wewn trzgrupowych; (ii) symulacj  na poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy 
za okresy od 1 pa dziernika 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (tj. za okres 9 miesi cy) z zało eniem jakby, Grange Fencing 
był w Grupie od pocz tku tego okresu oraz wprowadzeniem korekt dotycz cych: (1) przej cia na MSSF, (2) 
urynkowienia czynszów dzier awnych, (3) urynkowienia wynagrodze  managerów i (4) wył czenia transakcji 
wewn trzgrupowych; (iii) symulacj  na poziomie rachunku zysków i strat z danych jednostkowych Grange Fencing za 
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okresy: od 1 pa dziernika 2012 r. do 30 wrze nia 2013 oraz od 1 pa dziernika 2013 r. do 30 wrze nia 2014 r.  
z wprowadzeniem korekt dotycz cych (1) przej cia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzier awnych, (3) 
urynkowienia wynagrodze  managerów i (4) wył cze  zwi zanych ze sprzeda  pomi dzy Spółk  a Grange Fencing  
w tym okresie. 

Wyniki działalno ci

Poni sze omówienie przedstawia wybrane pozycje Przekształconych Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych. 
W celu uzyskania informacji o zasadach rachunkowo ci, na podstawie których sporz dzane s  historyczne informacje 
finansowe Grupy, zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowo ci oraz istotne warto ci oparte na profesjonalnym os dzie  
i szacunkach” oraz noty do Przekształconych Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych. 

Omówienie okresów dziewi ciu miesi cy zako czonych 30 czerwca 2016 r. i 2015 r. 

W tabeli poni ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w okresach 
9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 2016 r. i 2015 r. 

Za okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 

Zmiana 2016 r. 2015 r. 

(tys. PLN) (%) 

Działalno  kontynuowana 

Przychody ze sprzeda y ....................................................... 456.197 430.309 6,0 

Przychody ze sprzeda y produktów i usług............................ 456.061 430.126 6,0 

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów ...................... 136 183 (25,7)

Koszt własny sprzeda y ....................................................... 291.231 297.952 (2,3)

Koszt sprzedanych produktów i usług .................................... 291.136 297.749 (2,2)

Koszt sprzedanych towarów i materiałów .............................. 95 203 (53,2)

Zysk (strata) brutto ze sprzeda y ....................................... 164.966 132.357 24,6 

Koszty sprzeda y ................................................................... 74.152 55.113 34,5 

Koszty ogólnego zarz du ....................................................... 31.493 29.707 6,0 

Pozostałe przychody operacyjne ............................................ 6.615 11.572 (42,8)

Pozostałe koszty operacyjne................................................... 2.860 3.984 (28,2)

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej ............................. 63.076 55.125 14,4 

Przychody finansowe ............................................................. 8.971 7.501 19,6 

Koszty finansowe ................................................................... 11.115 4.787 132,2 

Zysk (strata) ze sprzeda y jednostek zale nych (+/-) ............. 0 791 (100,0)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ................................. 60.932 58.630 3,9 

Podatek dochodowy ............................................................... 13.772 (11.779) (216,9)

Zysk (strata) netto z działalno ci kontynuowanej .............. 47.160 70.409 (33,0)

Działalno  zaniechana 

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej ........................ - - -

Zysk (strata) netto ................................................................ 47.160 70.490 (33,1)

Zysk (strata) netto przypadaj cy: .......................................

- akcjonariuszom podmiotu dominuj cego  47.869 70.777 (32,4)

- akcjonariuszom mniejszo ciowym  (709) (368) 92,7 

ródło: Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
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Przychody ze sprzeda y

Przychody ze sprzeda y wzrosły o 25,9 mln PLN, czyli o 6%, do 456,2 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 430,3 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 
30 czerwca 2015 r. 

Przychody ze sprzeda y produktów i usług wzrosły o 25,9 mln PLN, czyli o 6%, do 456,1 mln PLN w okresie dziewi ciu 
miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 430,1 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl du na wzrost przychodów ze sprzeda y produktów do dotychczasowych klientów 
Grupy. 

Wi kszo  przychodów Grupy realizowana jest w walutach obcych, w tym EUR oraz GBP. W konsekwencji w okresie  
9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. ok. 89% przychodów Grupy ze sprzeda y było realizowanych w walucie innej 
ni  PLN, w tym odpowiednio ok. 52% przychodów ze sprzeda y było realizowanych w EUR, a 37% w GBP.  

Koszt własny sprzeda y

Na koszt własny sprzeda y składał si  głównie koszt sprzedanych produktów i usług, który spadł o 6,6 mln, czyli o 2,2% 
w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 297,7 mln PLN w okresie dziewi ciu 
miesi cy zako czonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl du na spadek cen surowca. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody operacyjne spadły o 5,0 mln PLN, czyli o 42,8%, w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym  
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 11,6 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 30 czerwca 2015 r. głównie 
ze wzgl du na otrzymane odszkodowanie od jednego z dostawców rodków trwałych w kwocie 5,3 mln PLN.  

Pozostałe koszty operacyjne spadły o 1,1 mln PLN, czyli o 28,2%, w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 4,0 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 30 czerwca 2015 r. 
głównie ze wzgl du na likwidacj  aktywów trwałych w kwocie 0,9 mln PLN.  

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej 

Zysk z działalno ci operacyjnej wzrósł o 8,0 mln PLN, czyli o 14,4%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 55,1 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym  
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl du na pozytywne saldo zdarze  nie o charakterze jednorazowym w okresie 
poprzedzaj cym A) pozostałe koszty operacyjne: (i) koszty akwizycji Grange Fencing 1,6 mln PLN, (ii) rezerwa ZUS na 
koszty z lat 2005-2007 (0,25 mln PLN) oraz B) (pozostałe przychody operacyjnej) które miały miejsce w tym okresie:  
(i) otrzymane przez Spółk  odszkodowania w kwocie 6,4 mln PLN; (ii) ujawnienie wiadectw efektywno ci energetycznej 
(tzw. białe certyfikaty) (0,8 mln PLN) oraz (iii) zawarcie ugody z Tomaszem Kucharskim (0,2 mln PLN). 

W okresach dziewi ciu miesi cy zako czonych 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r.skorygowany o zdarzenia 
jednorazowe, korekta składki wypadkowe oraz koszty zwi zane z ofert  publiczn , zysk operacyjny wyniósł odpowiednio 
62,7 mln PLN oraz 45,9 mln PLN (za okres dziewi ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl dniono dane  
z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu 
uwzgl dnienia wyników Grange Fencing w okresie dziewi ciu miesi cy ko cz cym si  30 czerwca 2015 r.). 

W okresach dziewi ciu miesi cy zako czonych 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. koszty operacyjne 
skorygowane o zmian  stanu produktów i produkcji w toku wyniosły odpowiednio 396,9 mln PLN oraz 405,3 mln PLN 
(za okres dziewi ciu miesi cy zako czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl dniono dane z symulacji danych finansowych 
zamieszczonych w Prospekcie w Zał czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing 
w okresie dziewi ciu miesi cy ko cz cym si  30 czerwca 2015 r.). 

Koszty finansowe 

Koszty finansowe wzrosły o 6,3 mln PLN, czyli o 132,2%, do 11,1 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 4,8 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 30 czerwca 
2015 r. głównie ze wzgl du na straty z tytułu ró nic kursowych wynikaj cych ze zmiany kursu PLN do EUR i GBP. 
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Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wzrósł o 25,6 mln PLN, czyli o 216,9%, do 13,8 mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy 
zako czonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z (11,8) mln PLN w okresie dziewi ciu miesi cy zako czonym 
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzgl du na zmian  formy prawnej Spółki. 

Omówienie okresów 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

W tabeli poni ej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów w okresach 
12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r.

Za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia  Zmiana 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2015 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2013 r. 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Działalno  kontynuowana 

Przychody ze sprzeda y .................................................  554.002 418.028 378.041 32,5 10,6

Przychody ze sprzeda y produktów i usług......................  553.786 417.910 375.072 32,5 11,4

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów ................  216 118 2.969 83,1 (96,0)

Koszt własny sprzeda y .................................................  386.352 268.031 248.309 44,1 7,9

Koszt sprzedanych produktów i usług ..............................  385.598 267.658 245.974 44,1 8,8

Koszt sprzedanych towarów i materiałów ........................  754 373 2.335 102,1 (84,0)

Zysk (strata) brutto ze sprzeda y .................................  167.650 149.997 129.732 11,8 15,6

Koszty sprzeda y .............................................................  70.906 52.549 45.584 34,9 15,3

Koszty ogólnego zarz du .................................................  38.834 21.624 21.178 79,6 2,1

Pozostałe przychody operacyjne ......................................  12.900 4.094 3.596 215,1 13,8

Pozostałe koszty operacyjne.............................................  8.526 1.560 2.508 446,5 (37,8)

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej .......................  62.284 78.358 64.058 (20,5) 22,3

Przychody finansowe .......................................................  9.056 3.129 1.206 189,4 159,5

Koszty finansowe .............................................................  7.038 3.911 6.884 80,0 (43,2)

Zysk (strata) ze sprzeda y jednostek zale nych (+/-) 690 1.322 (100,0)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem ...........................  64.992 77.577 59.702 (16,2) 29,9

Podatek dochodowy .........................................................  (3.555) 69 2.261 (5.252,2) (96,9)

Zysk (strata) netto z działalno ci kontynuowanej ........  68.547 77.507 57.441 (11,6) 34,9

Działalno  zaniechana ..................................................  

Zysk (strata) netto z działalno ci zaniechanej ..................  - - - - -

Zysk (strata) netto ..........................................................  68.547 77.507 57.441 (11,6) 34,9

Zysk (strata) netto przypadaj cy: 

- akcjonariuszom podmiotu dominuj cego .......................  69.365 77.483 57.440 (10,5) 34,9

- akcjonariuszom mniejszo ciowym.................................  (818) 24 1 (3.508,3) 2.300,0

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 
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Przychody ze sprzeda y

Przychody ze sprzeda y za okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

W tabeli poni ej przedstawiono informacje na temat przychodów ze sprzeda y Grupy w okresach 12 miesi cy 
zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

Za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia Zmiana 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2015 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2013 r. 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Przychody ze sprzeda y produktów i usług ............................ 553.786 417.910 375.072 32,5 11,4

Przychody ze sprzeda y towarów i materiałów  ..................... 216 118 2.969 83,1 (96,0)

Przychody ze sprzeda y  ...................................................... 554.002 418.028 378.041 32,5 10,6

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.

Przychody ze sprzeda y wzrosły o 136 mln PLN, czyli o 32,5%, do 554 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym
30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 418 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. głównie ze 
wzgl du na wzrost przychodów ze sprzeda y produktów, które wzrosły o 135,9 mln PLN, czyli o 32,5%, do 553,8 mln 
PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 417,9 mln PLN w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2014 r. 

Wzrost przychodów ze sprzeda y produktów był spowodowany przede wszystkim przez: (i) zwi kszenie skali 
prowadzonej działalno ci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 roku; oraz (ii) zwi kszenie 
sprzeda y do dotychczasowych klientów Grupy. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r.

Przychody ze sprzeda y wzrosły o 40 mln PLN, czyli o 10,6%, do 418 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 378 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r. głównie ze 
wzgl du na wzrost przychodów ze sprzeda y produktów, które wzrosły o 42,8 mln PLN, czyli o 11,4%, do 417,9 mln 
PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 375,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2013 r. 

Wzrost przychodów ze sprzeda y produktów był przede wszystkim spowodowany przez: (i) korzystny wpływ czynników 
pogodowych na poziom sprzeda y wyrobów architektury ogrodowej, (ii) wzrost wolumenu sprzeda y podstawowych 
produktów Grupy, który wynikał głównie z rosn cej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców oraz 
zwi kszenia sprzeda y do dotychczasowych klientów Grupy.  

W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzeda y towarów i materiałów spadły o 2,9 mln PLN, czyli o 96,1%, do 
0,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 3,0 mln PLN w roku obrotowym 
2012/2013 głównie ze wzgl du na Natur System. 

Przychody ze sprzeda y w walutach obcych

Wi kszo  przychodów Grupy realizowana jest w walutach obcych, w tym EUR oraz GBP. W konsekwencji  
w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2013 r., 2014 r. i 2015 r. odpowiednio ok. 87%, 80% oraz 81% 
przychodów ze sprzeda y było realizowanych w walucie innej ni  PLN, w tym odpowiednio ok. 51%, 80% oraz 80% 
przychodów ze sprzeda y było realizowanych w EUR, a 36%, 0% oraz 1% w GBP. W zakresie danych za okres  
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12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r. uwzgl dniono dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych  
w Prospekcie w Zał czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing w okresie  
12 miesi cy ko cz cym si  30 wrze nia 2015 r. 

Koszt według rodzajów 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r.  

W tabeli poni ej przedstawiono informacje na temat kosztów według rodzajów Grupy w okresach 12 miesi cy 
zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

Za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia Zmiana 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2015 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2013 r. 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Amortyzacja ........................................................................... 20.418 17.847 17.221 14,4 3,6

wiadczenia pracownicze ...................................................... 101.356 65.661 56.430 54,4 16,4

Zu ycie materiałów i energii .................................................. 281.247 196.550 154.809 43,1 27,0

Usługi obce ............................................................................ 72.470 56.711 50.113 27,8 13,2

Podatki i opłaty ...................................................................... 4.537 4.473 4.627 1,4 (3,3)

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieuj te w 
warto ciach niematerialnych .................................................. - - - - -

Pozostałe koszty rodzajowe ................................................... 18.283 12.175 11.539 50,2 5,5

Koszty według rodzaju razem ............................................. 498.310 353.416 294.737 41,0 19,9

Warto  sprzedanych towarów i materiałów .......................... 43 47 43 (8,5) 9,3

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-) ................... (2.260) (11.258) 20.290 (79,9) (155,5)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) .......... - - - - -

Koszt własny sprzeda y, koszty sprzeda y oraz koszty 
ogólnego zarz du .................................................................. 496.093 342.205 315.071 45,0 8,6

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe. 

W okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. w strukturze kosztów według rodzajów 
ogółem dominuj cy udział stanowiły koszty zu ycia materiałów i energii (odpowiednio: 56,4%, 55,6% i 52,5%), koszty 
wiadcze  pracowniczych (odpowiednio: 20,3%, 18,6% i 19,1%) oraz koszty usług obcych (odpowiednio: 14,5%, 16%  

i 17%).  

Koszty według rodzajów wzrosły o 144,9 mln PLN, czyli o 41%, do 498,3 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 353,4 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 
2014 r., głównie ze wzgl du na wzrost kosztów zu ycia materiałów i energii (o 84,6 mln PLN). Wskazany wy ej wzrost 
spowodowany był równie  znacz cym zwi kszeniem wielko ci produkcji celem odbudowy zasobów magazynowych po 
wyj tkowo korzystnym sezonie poprzednim. 

Koszty według rodzajów wzrosły o 58,7 mln PLN, czyli o 19,9%, do 353,4 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 294,7 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 
2013 r., głównie ze wzgl du na wzrost kosztów zu ycia materiałów i energii (o 41,8 mln PLN). 
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W okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. koszty operacyjne Grupy skorygowane  
o zmian  stanu produktów i produkcji w toku wyniosły odpowiednio: 518,5 mln PLN. 342,2 mln PLN oraz 315,1 mln 
PLN (za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r. uwzgl dniono dane z symulacji danych finansowych 
zamieszczonych w Prospekcie w Zał czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing 
w okresie 12 miesi cy ko cz cym si  30 wrze nia 2015 r.). 

Koszty zu ycia materiałów i energii 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.

Koszty zu ycia materiałów i energii wzrosły o 84,6 mln PLN, czyli o 43,1%, do 281,2 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 196,6 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 
2014 r. przede wszystkim w zwi zku ze: (i) zwi kszeniem skali prowadzonej działalno ci w wyniku akwizycji Grange 
Fencing zrealizowanej w 2014 r.; (ii) zwi kszeniem kosztu nabycia surowca drzewnego o 14,9% w porównaniu  
z okresem 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r.; oraz (iii) wzrostem zu ycia półproduktów nabywanych od 
podmiotów zewn trznych. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r.

Koszty zu ycia materiałów i energii wzrosły o 41,8 mln PLN, czyli o 27%, do 196,6 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 154,8 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r. 
przede wszystkim w zwi zku ze wzrostem wolumenu produkcji, który wynikał ze wzrostu sprzeda y produktów Grupy.  

Koszt wiadcze  pracowniczych 

W okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. w strukturze kosztów wiadcze
pracowniczych dominuj cy udział stanowiły wynagrodzenia 81,7%, 77,0% i 75,3% oraz koszty ubezpiecze  społecznych 
15,5%, 19,0% i 19,0%. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.

Koszty wiadcze  pracowniczych wzrosły o 35,7 mln PLN, czyli o 54,4%, do 101,4 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 65,7 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 
r. przede wszystkim ze wzgl du na: (i) zwi kszenie skali prowadzonej działalno ci w wyniku akwizycji Grange Fencing 
zrealizowanej w 2014 r.; (ii) wzrostu redniego osobowego kosztu produkcji; oraz (iii) wypłat  przez Spółk  nagrody 
jubileuszowej wybranym pracownikom. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r.

Koszty wiadcze  pracowniczych wzrosły o 9,3 mln PLN, czyli o 16,4%, do 65,7 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 56,4 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r. 
przede wszystkim ze wzgl du na wzrost zatrudnienia. 

Koszty usług obcych 

W okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. w strukturze kosztów usług obcych 
dominuj cy udział stanowiły: (i) koszty transportu spedycyjnego: odpowiednio 72,8%, 78,5% i 77,5%; oraz (ii) koszt 
transportu mi dzyzakładowego (surowca drzewnego, półproduktów oraz produktów Grupy pomi dzy zakładami 
produkcyjnymi w ramach poszczególnych Spółek z Grupy): odpowiednio 4,7%, 6,5% i 6,0%. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.

Koszty usług obcych wzrosły o 15,8 mln PLN, czyli o 27,8%, do 72,5 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 56,7 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. przede 
wszystkim ze wzgl du na wzrost kosztów transportu spedycyjnego zwi zany ze wzrostem sprzeda y produktów Grupy. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r.

Koszty usług obcych wzrosły o 6,6 mln PLN, czyli o 13,2%, do 56,7 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 50,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r. przede 
wszystkim ze wzgl du na wzrost kosztów transportu spedycyjnego zwi zany ze wzrostem sprzeda y produktów Grupy. 
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (rozumiane jako ró nica pomi dzy pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi) wzrosły o 1,9 mln PLN, czyli o 72,5%, do 4,4 mln PLN, w okresie 
12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 2,5 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2014 r. przede wszystkim ze wzgl du na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych wynikaj cy głównie 
ze wzrostu otrzymanych kar i odszkodowa  przez Spółk .

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto wzrosły o 1,4 mln PLN, czyli o 137,8%, do 2,5 mln PLN, w okresie  
12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 1,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2013 r. przede wszystkim ze wzgl du na odwrócenie odpisów aktualizuj cych warto  zapasów oraz spadek 
pozostałych kosztów operacyjnych wynikaj cy głównie ze spadku poziomu odpisów aktualizuj cych. 

Zysk (strata) z działalno ci operacyjnej 

Zysk z działalno ci operacyjnej spadł o 16,1 mln PLN, czyli o 20,5%, do 62,3 mln PLN, w okresie 12 miesi cy 
zako czonym 30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 78,4 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. 
przede wszystkim ze wzgl du na wi ksz  dynamik  wzrostu kosztów w proporcji do wzrostu przychodów oraz zdarzenia 
jednorazowe: (i) utworzenie rezerwy ZUS na koszty z lat 2005-2007 w kwocie 0,3 mln PLN; (ii) wypłat  nagród 
jubileuszowych z okazji jubileuszu 30-lecia Grupy w kwocie 1,4 mln PLN; (iii) poniesione koszty realizacji akwizycji 
Grange Fencing w kwocie 1,6 mln PLN; oraz (iv) odpis aktualizuj cy warto rodków trwałych w kwocie 4,7 mln PLN. 

Natomiast zysk z działalno ci operacyjnej wzrósł o 14,3 mln PLN, czyli o 22,3%, do 78,4 mln PLN, w okresie  
12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. w porównaniu z 64,1 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2013 r. przede wszystkim ze wzgl du na wi ksz  dynamik  wzrost przychodów w proporcji do wzrostu 
kosztów. 

W okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. skorygowany o zdarzenia jednorazowe, m.in. 
otrzymane odszkodowanie, białe certyfikaty, koszty akwizycji Grange Fencing, zysk operacyjny wyniósł odpowiednion 
59,2 mln PLN, 78,7 mln PLN oraz 64,1 mln PLN (za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r. uwzgl dniono 
dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał czniku nr 8 oraz przygotowanych w celu 
uwzgl dnienia wyników Grange Fencing w okresie 12 miesi cy ko cz cym si  30 wrze nia 2015 r.). 

Koszty finansowe  

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2015 r. i 2014 r.  

Koszty finansowe wzrosły o 3,1 mln PLN, czyli o 80,0%, do 7 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym  
30 wrze nia 2015 r. w porównaniu z 3,9 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2014 r. przede 
wszystkim ze wzgl du na: (i) wzrost kosztu odsetek w zwi zku z zaci gni ciem kredytu akwizycyjnego na zakup 
udziałów Grange Fencing (w wysoko ci ok. 10,7 mln GBP); oraz (ii) rozszerzenie współpracy z jednym z klientów 
Grupy, który stosuje skonto stanowi ce koszt finansowy Grupy.

Okresy 12 miesi cy zako czone 30 wrze nia 2014 r. i 2013 r. 

Koszty finansowe spadły o 3 mln PLN, czyli o 43,2%, do 3,9 mln PLN, w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 
2014 r. w porównaniu z 6,9 mln PLN w okresie 12 miesi cy zako czonym 30 wrze nia 2013 r. przede wszystkim ze 
wzgl du na zmniejszenie poziomu oprocentowanego zadłu enia skutkuj cego zmniejszeniem poziomu odsetek.

A-123

STELMET S.A.



Podatek dochodowy  

Poni sza tabela prezentuje główne pozycje podatku dochodowego w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 
2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

Za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia Zmiana 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2015 r. / 
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2013 r. 

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Podatek bie cy: - - - - -

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy ....................... 4.057 69 83 5.779,7 (16,9)

Korekty obci enia podatkowego za poprzednie okresy ........ - - - - -

Podatek bie cy ...................................................................... 4.057 69 83 5.779,7 (16,9)

Podatek odroczony: - - - - -

Powstanie i odwrócenie ró nic przej ciowych ....................... (7.612) - 2.178 - (100,0)

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych ............... - - - - -

Podatek odroczony ................................................................. (7.612) - 2.178 - (100,0)

Podatek dochodowy razem ..................................................... (3.555) 69 2.261 (5.252,2) (96,9)

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe. 

Spółka do momentu przekształcenia w spółk  akcyjn  w dniu 1 wrze nia 2015 r. nie była płatnikiem podatku 
dochodowego. W zwi zku z powy szym od tego dnia Spółka rozpocz ła te  ustalanie odroczonego podatku 
dochodowego i w bilansie pojawiła si  pozycja dotycz ca aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak 
równie  rezerwa z tytułu odroczonego podatku – w zobowi zaniach długoterminowych. Dodatkowo w wyniku 
dokonanej w ramach Grupy transakcji sprzeda y własno ci intelektualnych (w tym znaku towarowego Stelmet) równie
zostało zbudowane aktywo z tytułu odroczonego podatku. 

Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wska nikowa 

Zarz d ocenia wyniki Grupy za pomoc  kluczowych wska ników zyskowno ci, zadłu enia i płynno ci finansowej, które 
nie pochodz  ze Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji 
finansowych znajduj cych si  w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Przedstawione w niniejszym 
punkcie wska niki stanowi  Alternatywne Pomiarów Wyników ((APM) (alternative performance measures))  
w rozumieniu Wytycznych ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani 
przegl dowi przez niezale nego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie s  miernikiem wyników 
finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny by  traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów 
pieni nych z działalno ci operacyjnej, jak równie  uwa ane za alternatyw  dla zysku. Wska niki te nie s  jednolicie 
definiowane i mog  nie by  porównywalne do wska ników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadz ce 
działalno  w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe informacje finansowe powinny by  analizowane wył cznie 
jako dodatkowe, nie za  zast puj ce informacje finansowe sporz dzone zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom 
Wyników nie nale y przypisywa  wy szego poziomu istotno ci ni  pomiarom bezpo rednio wynikaj cym ze 
Skonsolidowanych Sprawozda  Finansowych. Dane te powinny by  rozpatrywanie ł cznie ze Skonsolidowanymi 
Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub wska niki finansowe prezentowane  
w Prospekcie nie stanowi  Alternatywnych Pomiarów Wyników. 
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W tabeli poni ej przedstawiono podstawowe Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarz d w analizie 
działalno ci Grupy za wskazane okresy. 

Okres 9 miesi cy 
zako czony* Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia Zmiana % 

30 czerwca 
2016 r.** 

30 czerwca 
2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Okres  
9 miesi cy 

zako czony 
30 czerwca 

2016 r. / 
okres  

9 miesi cy 
zako czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2015 r. /  
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. 

Okres  
12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2014 r. / 
Okres  

12 miesi cy 
zako czony 
30 wrze nia 

2013 r. 
EBITDA***  
(w mln zł) ...................... 78.315 69.690 82.702 96.204 81.279 12,4 (14,0) 18,4
Zysk operacyjny  
(w mln zł) ...................... 63.076 55.125 62.284 78.358 64.058 14,4 (20,5) 22,3
Wska niki 
opłacalno ci 
sprzeda y
Zyskowno  sprzeda y . 36,2% 30,8% 30,3% 35,9% 34,3% 17,5 (15,7) 4,6
Analiza cash flow 
Rentowno
gotówkowa .................... 17,2% 16,2% 14,9% 23,0% 21,5% 6,2 (35,1) 7,0
Obsługa długu ............... - - 16,2 31,5 20,0 - (48,4) 57,5
Wska niki 
zarz dzania 
maj tkiem 
Cykl rotacji nale no ci
handlowych ................... 103,8 148,0 85,7 75,4 69,4 (29,9) 13,6 8,7
Cykl rotacji zapasów ..... 56,6 64,1 65,0 50,2 43,2 (11,7) 29,4 16,3
Cykl rotacji 
zobowi za
handlowych ................... - - 24,8 27,3 24,6 - (9,1) 11,2
Wska niki płynno ci
finansowej 
Wska nik płynno ci
bie cej .......................................... 1,72 1,90 2,19 1,37 1,68 (9,5) 59,4 (18,4)
Wska nik płynno ci
szybkiej.......................... 1,22 1,43 1,45 1,03 1,30 (14,7) 41,1 (20,7)
Wska niki zadłu enia
Ogólnego zadłu enia ..... 49,9% 51,7% 46,4% 45,3% 50,0% (3,5) 2,6 (9,4)
Dług Netto do 
EBITDA ........................ - - 1,83 0,67 1,52 - 173,6 (56,1)
Wska nik pokrycia 
maj tku trwałego 
(Fixed Assets 
Coverage Ratio) ............ 1,24 1,53 1,38 1,18 1,22 (19,0) 17,1 (3,1)
Wska niki 
zyskowno ci 
ROA .............................. - - 11,0% 16,5% 13,8% - (33,2) 20,2

ROE ............................... - - 20,6% 30,2% 27,5% - (31,8) 9,9

ródło: Spółka. 
 ___________________________  
* W zakresie okresów ródrocznych Spółka dokonuje kalkulacji jedynie wybranych Alternatywnych Pomiarów Wyników. 
**Dla okresu 9 miesi cy we wska nikach zarz dzania maj tkiem zamiast 360 dni przyj to 270 dni. 
***EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe oraz w odniesieniu do okresów 9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 2015 r. oraz 12 miesi cy 
zako czonych 30 wrze nia 2015 r. o dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Zał czniku nr 8 przygotowanych w celu 
uwzgl dnienia wyników Grange Fencing w okresach 9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 2015 r. oraz 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r. 
wyniosła w okresach 9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. odpowiednio 77,9 mln PLN oraz 61,0 mln PLN,  
a w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. odpowiednio: 80,1 mln PLN, 96,6 mln PLN oraz 81,3 mln PLN. 
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W tabeli poni ej przedstawiono definicje Alternatywnych Pomiarów Wyników oraz uzasadnienie ich zastosowania.  

Nazwa Alternatywnego  
Pomiaru Wyników Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego  
Alternatywnego Pomiaru Wyników

EBITDA .......................................... Spółka definiuje EBITDA jako zysk (strata) z 
działalno ci operacyjnej powi kszona o amortyzacj .

EBITDA stanowi miar  wyników operacyjnych Spółki 
nieuwzgl dniaj cych wpływu amortyzacji rodków 
trwałych i warto ci niematerialnych, co pozwala na 
porównywanie wyników niezale nie od zmian w stanie 
posiadanych rodków trwałych, mog cych wpływa
poprzez warto  amortyzacji na inne miary wyników 

Zysk operacyjny .............................. Spółka definiuje zysk operacyjny jako zysk 
operacyjny jako zysk (strata) brutto ze sprzeda y
pomniejszony o koszty sprzeda y, koszty ogólnego 
zarz du i pozostałe koszty operacyjne,  
a powi kszony o pozostałe przychody operacyjne. 

Zysk operacyjny stanowi miar  wyników operacyjnych 
Spółki nieuwzgl dniaj cych wpływu podatku dochodowego, 
wyniku na działalno ci inwestycyjnej, wyniku na 
transakcjach finansowych i wyniku na ró nicach kursowych, 
co pozwala na porównywanie wyników niezale nie od 
wpływu zmiany struktury finansowania, wysoko ci podatku 
dochodowego i wpływu ró nic kursowych. 

Zyskowno  sprzeda y.................... Spółka definiuje i oblicza zyskowno  sprzeda y
jako zysk (strata) brutto ze sprzeda y/przychody ze 
sprzeda y. 

Wska nik zyskowno ci (rentowno ci) sprzeda y okre la 
wysoko  zysku osi gni tego ze sprzeda y, po odliczeniu 
kosztów sprzedanych produktów, usług, towarów 
i materiałów. Umo liwia okre lenie mar y brutto ze sprzeda y
Grupy, a w konsekwencji mierzy zdolno  do generowania 
zysku z podstawowej działalno ci operacyjnej Grupy. 

Rentowno  gotówkowa/mar a
EBITDA ..........................................

Spółka definiuje i oblicza rentowno  gotówkow
jako EBITDA (zysk (strata) z działalno ci
operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzeda y. 

Wska nik rentowno ci gotówkowej jest miar  zdolno ci 
Grupy do generowania gotówki z podstawowej 
działalno ci operacyjnej (efektywno ci działalno ci
operacyjnej).  

Obsługa długu ................................. Spółka definiuje i oblicza wska nik obsługi długu 
jako EBITDA (zysk (strata) z działalno ci
operacyjnej + amortyzacja)/odsetki od 
oprocentowanych zobowi za  finansowych*. 

Wska nik obsługi długu umo liwia ocen  zdolno ci Grupy 
do pokrycia odsetek od oprocentowanych zobowi za
finansowych z wypracowanej nadwy ki finansowej 
z działalno ci operacyjnej (EBITDA). 

Cykl rotacji nale no ci
handlowych .....................................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji nale no ci
handlowych jako nale no ci w dniach (360 x 
nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
nale no ci/przychody ze sprzeda y w odniesieniu do 
okresu 12 miesi cy oraz 270 x nale no ci z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci/przychody 
ze sprzeda y w odniesieniu do okresu 9 miesi cy). 

Wska nik cyklu rotacji nale no ci umo liwia analiz  cyklu 
regulowania nale no ci przez odbiorców Grupy.  

Cykl rotacji zapasów ....................... Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zapasów jako 
zapasy w dniach (360 x zapasy/koszty według 
rodzaju – amortyzacja w odniesieniu do okresu  
12 mieci cy oraz 270 x zapasy /koszty według 
rodzaju – amortyzacja w odniesieniu do okresu  
9 miesi cy). 

Wska nik cyklu rotacji zapasów umo liwia analiz
poziomu odnawialno ci zapasów Grupy dla zrealizowanej 
sprzeda y. 

Cykl rotacji zobowi za
handlowych .....................................

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowi za
handlowych jako zobowi zania w dniach (360 x 
zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 12 miesi cy oraz 270 x 
zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowi zania/koszt według rodzaju – amortyzacja  
w odniesieniu do okresu 9 miesi cy). 

Wska nik rotacji zobowi za  handlowych umo liwia 
analiz  okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez Grup
jej zobowi za  krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług. 

Wska nik płynno ci bie cej .......... Spółka definiuje i oblicza wska nik płynno ci
bie cej jako aktywa obrotowe na koniec danego 
okresu/zobowi zania krótkoterminowe na koniec 
danego okresu. 

Wska nik płynno ci bie cej wskazuje na potencjaln
zdolno  Grupy do spłaty bie cych zobowi za  za 
pomoc  krótkoterminowych aktywów. 

Wska nik płynno ci szybkiej .......... Spółka definiuje i oblicza wska nik płynno ci
szybkiej jako aktywa obrotowe na koniec danego 
okresu – zapasy na koniec danego okresu/ 
zobowi zania krótkoterminowe na koniec danego 
okresu. 

Wska nik płynno ci szybkiej okre la potencjaln  zdolno
Grupy do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowi za
aktywami o wysokiej płynno ci.
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Nazwa Alternatywnego  
Pomiaru Wyników Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego  
Alternatywnego Pomiaru Wyników

Ogólnego zadłu enia ....................... Spółka definiuje i oblicza ogólne zadłu enie jako 
zobowi zania na koniec danego okresu/aktywa na 
koniec danego okresu. 

Wska nik ogólnego zadłu enia wskazuj cy na stopie ,
w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym. 

Dług netto/EBITDA......................... Spółka definiuje i oblicza wska nik długu 
netto/EBITDA jako oprocentowane zadłu enie 
finansowe netto**/ EBITDA (zysk (strata)  
z działalno ci operacyjnej + amortyzacja). 

Wska nik Dług netto/EBITDA okre la zdolno  Grupy do 
spłaty swojego oprocentowanego zadłu enia za pomoc
rodków pieni nych wypracowanych na poziomie 

operacyjnym. 

Wska nik pokrycia maj tku 
trwałego ...........................................

Spółka definiuje i oblicza wska nik pokrycia 
maj tku trwałego jako kapitał własny na koniec 
danego okresu + zobowi zania długoterminowe na 
koniec danego okresu /aktywa trwałe na koniec 
danego okresu. 

Wska nik pokrycia maj tku trwałego wskazuje stopie ,
w jakim kapitał własny Grupy pokrywa jej aktywa trwałe.  

Wska nik rentowno ci aktywów 
(ROA) ..............................................

Spółka definiuje i oblicza wska nik ROA (stopa 
zwrotu z aktywów) jako zysk (strata) netto/aktywa 
na koniec danego okresu. 

Wska nik rentowno ci aktywów (ROA) wskazuje, jaka jest 
rentowno  wszystkich aktywów Grupy w stosunku do 
wypracowanego przez nie zysku netto. 

Wska nik rentowno ci kapitału 
własnego (ROE) ..............................

Spółka definiuje i oblicza wska nik rentowno ci
kapitału własnego (ROE) jako zysk (strata) 
netto/kapitał własny na koniec danego okresu. 

Wska nik rentowno ci kapitału własnego (ROE) wskazuj
na stop  zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy 
Grupy kapitału. 

ródło: Spółka. 
 ___________________________  
*Spółka definiuje i oblicza odsetki od oprocentowanych zobowi za  finansowych jako koszty odsetek dotycz ce instrumentów finansowych 
niewycenianych w warto ci godziwej przez wynik finansowy pomniejszone o odsetki od zobowi za  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
zobowi za  (zgodnie ze specyfikacj  kosztów finansowych przedstawion  w Tabeli nr 17.5 Koszty finansowe zaprezentowanej w Skonsolidowanym 
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym). 
**Spółka definiuje i oblicza oprocentowane zadłu enie finansowe netto jako kredyty, po yczki, inne instrumenty dłu ne powi kszone o leasing 
finansowy i pomniejszone o rodki pieni ne i ich ekwiwalenty. 

Sytuacja finansowa 
Poni sze omówienie przedstawia wybrane pozycje Przekształconego Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania 
Finansowego oraz ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W celu uzyskania 
informacji o zasadach rachunkowo ci, na podstawie których sporz dzane s  historyczne informacje finansowe Grupy, 
zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowo ci i oszacowania” poni ej oraz noty do Przekształconego Skonsolidowanego 
Rocznego Sprawozdania Finansowego oraz ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 
znajduj cych si  w Prospekcie. 

Aktywa 
W tabeli poni ej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty. 

AKTYWA 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 wrze nia Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2015 r.  2014 r. 2013 r. 

Na dzie
30 czerwca 

2016 r. / 
Na dzie

30 czerwca 
2015 r 

Na dzie
30 wrze nia 

2015 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2014 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2014 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2013 r. 

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

AKTYWA TRWAŁE 

Warto  firmy ................................. 26.823 29.391 28.520 1.876 1.876 (8,7) 1420,3 0,0

Warto ci niematerialne ................... 2.939 3.702 3.561 2.066 2.473 (20,6) 72,4 (16,5)

Rzeczowe aktywa trwałe ................. 395.403 256.850 289.549 250.049 239.915 53,9 15,8 4,2

Nieruchomo ci inwestycyjne .......... 20.498 24.034 20.863 24.396 23.534 (14,7) (14,5) 3,7
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AKTYWA 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 wrze nia Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2015 r.  2014 r. 2013 r. 

Na dzie
30 czerwca 

2016 r. / 
Na dzie

30 czerwca 
2015 r 

Na dzie
30 wrze nia 

2015 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2014 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2014 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2013 r. 

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

Inwestycje w jednostkach 
zale nych ......................................... 650 43 - 37 23 1.411,6 (100,0) 60,9

Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych ............................. - - - - - - - -

Nale no ci i po yczki ...................... 217 1.587 220 3.214 3.527 (86,3) (93,2) (8,9)

Pochodne instrumenty finansowe .... 64 28 29 22 128,6 31,8 -

Pozostałe długoterminowe aktywa 
finansowe ........................................ - - - - - - - -

Długoterminowe rozliczenia 
mi dzyokresowe .............................. - - - - - - - -

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego ..................... 23.790 14.026 21.750 - - 69,6 - -

Aktywa trwałe ................................ 470.384 329.661 364.492 281.660 271.348 42,7 29,4 3,8

AKTYWA OBROTOWE 

Zapasy ............................................. 78.253 89.799 86.220 46.788 33.266 (12,9) 84,3 40,6

Nale no ci z tytułu umów o usług
budowlan  ....................................... - - - - - - - -

Nale no ci z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe nale no ci ................ 175.349 235.881 131.885 87.579 72.890 (25,7) 50,6 20,2

Nale no ci z tytułu bie cego 
podatku dochodowego ..................... - - 112 - 146 - - (100,0)

Po yczki .......................................... - 2.367 - - - (100,0) - -

Pochodne instrumenty finansowe .... 1.534 1.848 2.916 648 1.311 (17,0) 350,0 (50,6)

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe ............................ - 756 756 - - (100,0) - -

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi dzyokresowe .............................. 5.727 8.198 4.739 2.849 2.037 (30,1) 66,3 39,9

rodki pieni ne i ich 
ekwiwalenty .................................... 7.593 26.097 29.395 48.885 36.238 (70,9) (39,9) 34,9

Aktywa zaklasyfikowane jako 
przeznaczone do sprzeda y ............. - - - - - - - -

Aktywa obrotowe........................... 268.456 364.946 256.023 186.749 145.888 (26,4) 37,1 28,0

AKTYWA RAZEM ....................... 738.840 694.607 620.515 468.409 417.236 6,4 32,5 12,3

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami aktywów Grupy w okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi były: (i) 
rzeczowe aktywa trwałe; (ii) nale no ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale no ci; oraz (iii) zapasy, które na 
dzie  30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio 53,5%, 23,7% i 10,6% sumy aktywów Grupy, według stanu na dzie
30 wrze nia 2015 r. odpowiednio 46,7%, 21,3% i 13,9% sumy aktywów Grupy, 53,4%, 18,7% i 10% sumy aktywów 
Grupy według stanu na dzie  30 wrze nia 2014 r. oraz 57,5%, 17,5% i 8% sumy aktywów Grupy według stanu na dzie
30 wrze nia 2013 r. 
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Wzrost warto ci aktywów trwałych odnotowany na dzie  30 wrze nia 2015 r. w stosunku do warto ci odnotowanej na 
dzie  30 czerwca 2014 r. wynikał mi dzy innymi z: (i) rozpocz cia budowy zakładu w Grudzi dzu; oraz (ii) przej cia
spółki Grange Fencing. Natomiast wzrost warto ci aktywów obrotowych wynikał z faktu przej cia spółki Grange 
Fencing oraz charakterystyki działalno ci Spółki wynikaj cej z sezonowo ci, w zwi zku, z któr  aktywa obrotowe na 
dzie  30 czerwca danego roku kształtuj  si  na innym poziomie ni  odpowiednio na dzie  30 wrze nia danego roku. 

Pasywa 

W tabeli poni ej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.  

PASYWA 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 wrze nia Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie
30 czerwca 

2016 r. / 
Na dzie

30 czerwca 
2015 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2015 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2014 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2014 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2013 r. 

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

KAPITAŁ WŁASNY 

Kapitał własny przypadaj cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj cej: 

Kapitał podstawowy ........................ 27.896 50 27.896 50 4.170 55.692,0 55.692,0 (98,8)

Akcje własne (-) .............................. - - - - - - - -

Kapitał ze sprzeda y akcji 
powy ej ich warto ci nominalnej .... 14.432 - 14.432 - - - - -

Kapitał z wyceny transakcji 
zabezpieczaj cych oraz ró nice 
kursowe ........................................... (939) 1.372 156 91 155 (168,4) 71,4 (41,3)

Pozostałe kapitały ........................... 267.294 248.518 206.240 158.890 126.314 7,6 29,8 25,8

Zyski zatrzymane: ........................... 61.438 84.258 82.847 95.754 76.500 (27,1) (13,5) 25,2

- zysk (strata) z lat ubiegłych .......... 13.569 13.481 2.009 18.271 19.060 0,7 (89,0) (4,1)

- zysk (strata) netto przypadaj cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj cej..................................... 47.869 70.777 80.838 77.483 57.440 (32,4) 4,3 34,9

Kapitał własny przypadaj cy 
akcjonariuszom jednostki 
dominuj cej..................................... 370.121 334.198 331.571 254.785 207.138 10,7 30,1 23,0

Udziały mniejszo ci ........................ - 1.221 778 1.579 1.617 (100,0) (50,7) (2,4)

Kapitał własny ................................ 370.121 335.419 332.349 256.364 208.755 10,3 29,6 22,8

ZOBOWI ZANIA 

Zobowi zania długoterminowe 

Kredyty, po yczki, inne 
instrumenty dłu ne .......................... 187.076 157.497 148.468 64.997 108.855 18,8 128,4 (40,3)

Leasing finansowy .......................... 2.690 1.862 1.403 4.206 7.777 44,5 (66,6) (45,9)

Pochodne instrumenty finansowe .... 1.192 364 281 175 579 227,5 60,6 (69,8)

Pozostałe zobowi zania .................. 880 1.918 1.934 2.326 19 (54,1) (16,9) 12.142,1

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego .................... 16.063 727 15.000 - - 2.109,5 - -

Zobowi zania i rezerwy z tytułu 
wiadcze  pracowniczych ............... 676 1.270 490 449 356 (46,8) 9,1 26,1

Pozostałe rezerwy 18 - - - - - - -
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PASYWA 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 czerwca 

Na dzie
30 wrze nia Zmiana 

2016 r. 2015 r. 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

Na dzie
30 czerwca 

2016 r. / 
Na dzie

30 czerwca 
2015 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2015 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2014 r. 

Na dzie
30 wrze nia 

2014 r. / 
Na dzie

30 wrze nia 
2013 r. 

(tys. PLN)
(niezbadane)

(tys. PLN) 
(zbadane) (%) 

długoterminowe ...............................

Długoterminowe rozliczenia 
mi dzyokresowe .............................. 3.639 3.679 3.613 3.875 4.137 (1,1) (6,8) (6,3)

Zobowi zania długoterminowe..... 212.234 167.317 171.189 76.028 121.723 26,8 125,2 (37,5)

ZOBOWI ZANIA
KRÓTKOTERMINOWE 

Zobowi zania z tytułu dostaw  
i usług oraz pozostałe zobowi zania ... 45.697 70.238 41.689 60.641 20.997 (34,9) (31,3) 188,8

Zobowi zania z tytułu bie cego 
podatku dochodowego ..................... 4.199 10.586 8.561 66 - (60,3) 12.871,2 -

Kredyty, po yczki, inne 
instrumenty dłu ne .......................... 58.465 65.019 27.577 40.386 39.568 (10,1) (31,7) 2,1

Leasing finansowy ........................... 3.012 3.203 2.942 3.492 3.548 (6,0) (15,8) (1,6)

Pochodne instrumenty finansowe .... 1.812 906 939 378 16 100,0 148,4 2.262,5

Zobowi zania i rezerwy z tytułu 
wiadcze  pracowniczych ............... 10.539 9.791 9.151 8.054 6.460 7,6 13,6 24,7

Pozostałe rezerwy 
krótkoterminowe ............................. 66 1.642 731 190 (96,0) 284,7 -

Krótkoterminowe rozliczenia 
mi dzyokresowe .............................. 32.695 30.486 25.387 22.810 16.169 7,2 11,3 41,1

Zobowi zania krótkoterminowe ...... 156.485 191.871 116.977 136.017 86.758 (18,4) (14,0) 56,8

Zobowi zania razem ..................... 368.719 359.188 288.166 212.045 208.481 2,7 35,9 1,7

PASYWA RAZEM ........................ 738.840 694.607 620.515 468.409 417.236 6,4 32,5 12,3

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe. 

Najistotniejszymi składnikami pasywów Grupy w okresie obj tym historycznymi informacjami finansowymi były: (i) kredyty, 
po yczki, inne instrumenty dłu ne; (ii) zobowi zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe oraz (iii) rozliczenia 
mi dzyokresowe na dzie  30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio 33,2%, 6,2% i 4,4% sumy pasywów Grupy, według 
stanu na dzie  30 wrze nia 2015 r. 23,9%, 6,7% i 4,1% sumy pasywów Grupy, 13,9%, 12,9% i 6,9% sumy pasywów Grupy 
według stanu na dzie  30 wrze nia 2014 r. oraz 26,1%, 5,0% i 3,9% sumy pasywów Grupy według stanu na dzie  30 wrze nia 
2013 r. Na krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe składaj  si  głównie rezerwy na bonus dla klientów Grupy, które s
zwi zane z realizowan  sprzeda  drewnianej architektury ogrodowej (krajow  oraz zagraniczn ). Wi kszo  z nich jest 
ostatecznie rozliczana w kolejnym roku obrotowym Grupy (najcz ciej w I kwartale roku kalendarzowego). 

Wzrost warto ci kredytów długoterminowych na dzie  30 wrze nia 2015 r. w stosunku do dnia 30 czerwca 2014 r. 
wynikał głównie z zaci gni cia kredytu akwizycyjnego na przejecie Grange Fencing oraz kredytu inwestycyjnego na 
budow  zakładu w Grudzi dzu. 

Wzrost warto ci kredytów krótkoterminowych na dzie  30 czerwca 2016r. w stosunku do dnia 30 wrze nia 2015 r. wynikał 
głównie z: (i) charakterystyki działalno ci Spółki wynikaj cej z sezonowo ci, w wyniku, której zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy netto, które jest finansowane kredytami krótkoterminowymi, jest wy sze na koniec czerwca danego roku ni  na 
koniec wrze nia danego roku; oraz (ii) nadpłynno ci, któr  Grupa miała na dzie  30 wrze nia 2015 r. Nale y wskaza , i
w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrze nia 2015 r. Grupa, istotnie zmniejszyła swoje zadłu enie krótkoterminowe 
z tytułu kredytów. Na dzie  30 wrze nia 2015 r. Grupa była nadpłynna, o czym wiadcz  wyliczone na ten dzie  wska niki 
płynno ci, opisane w cz ci prospektu dotycz cej Alternatywnych Pomiarów Wyników (zob. rozdz. „Wybrane Historyczne 
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Informacje Finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wska nikowa”). W okresie od dnia 30 wrze nia 2015 r. 
do dnia 30 czerwca 2016 r. w zwi zku z realizacj  budowy zakładu w Grudzi dzu i zaanga owaniem przez Grup rodków 
na realizacje tej inwestycji płynno  Spółki wróciła do normalnych poziomów, co wi zało si  ze wzrostem kredytów 
krótkoterminowych. 

W okresach 9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 2015 r. oraz 2014 r. Grupa posiadała zobowi zanie z tytułu 
niewypłaconej dywidendy w kwocie odpowiednio 14,5 mln PLN oraz 30,4 mln PLN. 

Zadłu enie finansowe 

Zasady szacowania zapotrzebowania na finansowanie Grupy 

Grupa w oparciu o wewn trzne prognozy finansowe oraz plany inwestycyjne przygotowuje krótko- oraz długookresowe 
zapotrzebowanie na finansowanie. W zale no ci od bie cej i przewidywanej sytuacji płynno ciowej powy sze 
zapotrzebowanie jest pokrywane ze rodków własnych Grupy lub te  w postaci finansowania zewn trznego, m.in. w postaci 
kredytów, leasingów, po yczek. Grupa, dokonuj c wyboru odpowiedniej struktury finansowania (udział rodków własnych  
i udział rodków zewn trznych), ocenia obecn  i przewidywan  relacj  kapitału własnego i obcego w strukturze bilansu 
Grupy. W wyborze odpowiedniej struktury finansowania Grupa stosuje zasad , zgodnie z któr  aktywa trwałe powinny by
finansowane rodkami własnymi lub długoterminowym finansowaniem zewn trznym. W obszarze bie cego zarz dzania 
rodkami finansowymi Grupa d y do dostosowania terminów zapłaty zobowi za  handlowych z terminem spływu 

nale no ci handlowych. Prowadzona przez Grup  polityka finansowa i zarz dzanie rodkami finansowymi ograniczaj ca 
utrat  płynno ci finansowej ma zapewnia  wła ciwy stopie  bie cej i przyszłej płynno ci finansowej. 

Zadłu enie finansowe na dzie  30 czerwca 2016 r. 

Na dzie  30 czerwca 2016 r. zobowi zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek i leasingów 
(zobowi za  oprocentowanych) wynosiły 251,2 mln PLN, z czego 61,5 mln PLN przypadało na zobowi zania 
krótkoterminowe, natomiast 189,8 mln PLN na zobowi zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi zaniami Grupy 
z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek i leasingów na dzie  30 wrze nia 2015 r. wysoko  zadłu enia wzrosła  
o 70,9 mln PLN głównie ze wzgl du na zaci gni cie kredytów współfinansuj cych budow  zakładu w Grudzi dzu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji o istotnych zobowi zaniach Grupy zob. rozdz. „Opis działalno ci Grupy  
– Istotne umowy”. 

Na dzie  30 czerwca 2016 r. Grupa posiadała z tytułu zawartych i uruchomionych kredytów na poziomie 220,3 mln 
PLN. Dodatkowo Grupa na dzie  30 czerwca 2016 r. posiadała zawarte trzy umowy kredytowe, które jeszcze nie zostały 
uruchomione, tj. (i) dwa kredyty na budow  Zakładu Pellet w Grudzi dzu (odpowiednio 8.663 tys. EUR oraz 1.654 tys. 
GBP) oraz (ii) lini  finansowania wielocelowego – na finansowanie fazy operacyjnej działalno ci zakładu w Grudzi dzu 
(kwota limitu 50 mln PLN). 

Zadłu enie finansowe na dzie  30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. 

Na dzie  30 wrze nia 2015 r. zobowi zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek i leasingów (zobowi za
oprocentowanych) wynosiły 180,4 mln PLN, z czego 30,5 mln PLN przypadało na zobowi zania krótkoterminowe, 
natomiast 149,9 mln PLN na zobowi zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi zaniami Grupy z tytułu kredytów, 
po yczek i leasingów na dzie  30 wrze nia 2015 r., wysoko  zadłu enia wzrosła o 67,3 mln PLN głównie ze wzgl du na 
zaci gni cie kredytu akwizycyjnego na zakup udziałów Grange Fencing (w wysoko ci ok. 10,7 mln GBP). 

Na dzie  30 wrze nia 2014 r. zobowi zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek i leasingów wynosiły 
113,1 mln PLN, z czego 43,9 mln PLN przypadało na zobowi zania krótkoterminowe, natomiast 69,2 mln PLN na 
zobowi zania długoterminowe. W porównaniu z zobowi zaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek  
i leasingów na dzie  30 wrze nia 2013 r. wysoko  zadłu enia spadła o 46,7 mln PLN głównie ze wzgl du na spłaty 
długoterminowych kredytów zgodnie z zakładanymi harmonogramami spłat. 

Na dzie  30 wrze nia 2013 r. ł czne zobowi zania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, po yczek i leasingów 
wynosiły 159,7 mln PLN, z czego 43,1 mln PLN przypadało na zobowi zania krótkoterminowe, natomiast 116,6 mln 
PLN na zobowi zania długoterminowe. 

Na dzie  30 wrze nia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Grupa była leasingobiorc  nieruchomo ci, maszyn/urz dze
produkcyjnych oraz samochodów. Zobowi zania z tytułu leasingu s  efektywnie zabezpieczone, gdy  prawa do aktywów 
w leasingu wracaj  do leasingodawcy w przypadku naruszenia umowy po stronie leasingobiorcy. 
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W poni szej tabeli przedstawiono zobowi zania z tytułu leasingu finansowego Grupy na dzie  30 wrze nia 2015 r., 2014 r. 
oraz 2013 r. 

Na dzie  30 wrze nia 

2015 2014 2013 

(tys. PLN) 

Zobowi zanie z tytułu leasingu finansowego brutto 
(minimalne opłaty leasingowe): 

- do roku ................................................................................. 3.037 3.674 3.843

- od 1 do 5 lat ......................................................................... 1.412 4.291 8.046

- powy ej 5 lat ........................................................................ - - -

(-) przyszłe opłaty finansowe z tytułu leasingu finansowego . (104) (267) (565)

Warto  bie ca zobowi za  z tytułu leasingu 
finansowego ........................................................................... 4.345 7.697 11.325

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe. 

Aktywa i zobowi zania warunkowe i pozabilansowe 

Aktywa i zobowi zania warunkowe oraz pozabilansowe Grupy na dzie  30 czerwca 2016 r. opisano w Nocie nr 7 do 
ródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  

Ograniczenia wykorzystania zasobów kapitałowych wynikaj ce z przepisów prawa 

Spółka jest spółk  akcyjn  powstał  i działaj c  zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki akcyjnej obejmuje 
kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i wynik finansowy za dany rok oraz z lat ubiegłych. W spółce 
akcyjnej zasady tworzenia i korzystania z kapitału s  okre lone prawem, a konkretnie okre la je Kodeks Spółek 
Handlowych. Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zapasowy tworzy si  w celu pokrycia strat. Co 
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osi gnie on wysoko
równ  jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysoko ci jednej trzeciej kapitału zakładowego 
spółki, mo e by  przeznaczony wył cznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. Decyzje  
w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych podejmuje Walne Zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych nadwy k  przy emisji akcji powy ej ich warto ci nominalnej przenosi 
si  na kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto dopłaty do kapitału dokonywane przez 
akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych praw s  równie  przenoszone na kapitał zapasowy, jednak nie 
mo na ich wykorzystywa  do pokrycia adnych odpisów nadzwyczajnych lub strat. Zgodnie z art. 344 Kodeksu Spółek 
Handlowych podczas trwania spółki nie wolno zwraca  akcjonariuszowi dokonanych wpłat na poczet akcji ani w cało ci, 
ani w cz ci, z wyj tkiem przypadków okre lonych w Kodeksie Spółek Handlowych. 

Poza wy ej wymienionymi ograniczeniami nie wyst puj  inne ograniczenia w wykorzystaniu przez Spółk  i Podmioty  
z Grupy dost pnych zasobów kapitałowych, które miały, maj  lub mogłyby mie  bezpo redni lub po redni istotny wpływ 
na u ywanie przez Grup rodków kapitałowych w działalno ci operacyjnej. 

Ograniczenie wykorzystania zasobów kapitałowych wynikaj ce z umów kredytowych i po yczek 

Opis zobowi za  ograniczaj cych Grup  w wykorzystaniu cz ci jej zasobów kapitałowych znajduje si  w rozdziale 
„Opis działalno ci Grupy – Istotne umowy”. 

Płynno  i zasoby kapitałowe 

W okresie obj tym historycznymi danymi finansowymi oraz obecnie głównym ródłem płynno ci dla Grupy s :
(i) rodki pieni ne uzyskane z działalno ci operacyjnej; (ii) kredyty i po yczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring.  

Sezonowo  potrzeb kredytowych 

Potrzeby kredytowe s  zwi zane z sezonowo ci , która wymaga zwi kszonego finansowania zewn trznego w okresie 
grudzie -czerwiec. Na ró nych etapach cyklu sezonowo ci, celem utrzymania odpowiedniej płynno ci, Grupa stosuje 
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ró ne produkty (kredyty obrotowe, faktoringi). W okresie od sierpnia do wrze nia Spółka zamyka swój cykl gotówkowy 
i w tym okresie zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe jest najni sze. Od tego momentu wraz z budow  stoków 
magazynowych (przy coraz ni szej sprzeda y) coraz szybciej wzrasta zapotrzebowanie kredytowe (w strukturze 
finansowania kredyty finansuj  w tym okresie głównie zapasy). Intensywna sprzeda  produktów architektury ogrodowej 
rozpoczyna si  w lutym, ale z uwagi na ustalone z klientami terminy zapłaty za nale no ci to zapotrzebowanie kredytowe 
ci gle wzrasta. Maksymalne potrzeby kredytowe Spółka odnotowuje dla całego rocznego cyklu w miesi cach marzec-
kwiecie  (w strukturze kredyty finansuj  w tym okresie zapasy i nale no ci). Od tego momentu zapotrzebowanie 
sukcesywnie spada (w strukturze kredyty finansuj  głównie nale no ci), a minimalne zapotrzebowanie Spółka osi ga we 
wrze niu – zamykaj c roczny cykl. 

Przepływy pieni ne

W okresie od 30 czerwca 2013 r. do Daty Prospektu głównym ródłem płynno ci dla Grupy s : (i) rodki pieni ne 
uzyskane z działalno ci operacyjnej, (ii) kredyty i po yczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring.  

Główne potrzeby finansowe Grupy obejmuj  finansowanie działalno ci operacyjnej i wydatków inwestycyjnych oraz 
terminow  spłat  zadłu enia z tytułu kredytów w rachunku kredytowym (w tym tak e inwestycyjnych). Celem strategii 
finansowej Spółki jest utrzymanie równowagi pomi dzy ci gło ci  a elastyczno ci  finansowania przez korzystanie  
z ró nych ródeł finansowania, finansowanie bie cej działalno ci operacyjnej, w tym wydatków inwestycyjnych, 
głównie z wpływów generowanych z działalno ci operacyjnej z ewentualnym wykorzystywaniem dost pnego 
niezwłocznie kredytu w rachunku bie cym oraz w przypadku strategicznych wydatków inwestycyjnych – tak e
z kredytów inwestycyjnych. Dodatnie przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej wynikały przede wszystkim  
z zysku netto (udział zysku netto kształtował si  na poziomie od 60% do 90%). 

W tabeli poni ej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieni nych za okres  
9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r., za okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2015 r. oraz za ka de z trzech lat 
obrotowych zako czonych, odpowiednio, 30 wrze nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r. 

Za okres  
9 miesi cy 

zako czony 
30 czerwca 

2016 r. 

Za okres  
9 miesi cy 

zako czony 
30 czerwca 

2015 r. 

Za okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

(tys. PLN) 
(niezbadane) 

(tys. PLN) 
(zbadane) 

rodki pieni ne netto z działalno ci operacyjnej .................. 50.283 (608) 67.280 85.049 82.669

rodki pieni ne netto z działalno ci inwestycyjnej .............. (115.357) (82.247) (124.032) (22.058) (7.458)

rodki pieni ne netto z działalno ci finansowej ................... 43.272 60.067 37.262 (50.344) (56.680)

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe. 

Przepływy rodków pieni nych z działalno ci operacyjnej 

Okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r.

W okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieni ne netto  
z działalno ci operacyjnej w wysoko ci 50,3 mln PLN. Dodatnie przepływy rodków pieni nych netto z działalno ci 
operacyjnej wynikały przede wszystkim z wypracowanego zysku netto.

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r.

Działalno  operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieni ne netto w wysoko ci 67,3 mln PLN. Dodatnie 
przepływy rodków pieni nych netto z działalno ci operacyjnej wynikały przede wszystkim z konsolidacji wyników 
finansowych Grange Fencing od 1 listopada 2014 r. 

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2014 r.

Działalno  operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieni ne netto w wysoko ci 85 mln PLN. Dodatnie 
przepływy rodków pieni nych netto z działalno ci operacyjnej wynikały przede wszystkim z wygenerowanego zysku 
netto. 
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Przepływy rodków pieni nych z działalno ci inwestycyjnej 

Okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r.

W okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. działalno  inwestycyjna spowodowała wypływy rodków 
pieni nych netto w wysoko ci 115,4 mln PLN. Wypływy rodków pieni nych dotyczyły głównie nabycia rzeczowych 
aktywów trwałych zwi zanych z realizacj  budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudzi dzu (zob. pkt „Wydatki 
inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 30 wrze nia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.” poni ej).

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r.

Działalno  inwestycyjna spowodowała wypływy rodków pieni nych netto w wysoko ci 126,6 mln PLN. Wypływy 
rodków pieni nych były zwi zane z wydatkami na (i) nabycie za kwot  70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na 

rynku drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc
drewnianej architektury ogrodowej; (ii) nabycie rzeczowych aktywów; oraz (iii) rozpocz cie przez MrGarden budowy 
Zakładu Produkcji Architektury Ogrodowej w Grudzi dzu, które to wydatki wyniosły ponad 35 mln PLN (zob. rozdz. 
„Wydatki inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa dziernika 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r.” poni ej).

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2014 r.

Działalno  inwestycyjna spowodowała wypływy rodków pieni nych netto w wysoko ci 22,1 mln PLN. Wypływy 
rodków pieni nych były zwi zane głównie z wydatkami na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, takich jak budowa 

placu magazynowego wyrobów gotowych w Jeleniowie oraz instalacja odzysku ciepła w Zakładzie Produkcji Pellet (zob. 
rozdz. „Wydatki inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa dziernika 2013 r. do 30 wrze nia 2014 r.” poni ej). 

Przepływy rodków pieni nych z działalno ci finansowej 

Okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2016 r. 

W okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. działalno  finansowa wygenerowała dodatnie przepływy 
pieni ne netto w wysoko ci 43,3 mln PLN, które wynikały głównie z zaci gni cia kredytów współfinansuj cych 
budow  zakładu w Grudzi dzu. 

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2015 r. 

Działalno  spowodowała wpływy rodków pieni nych netto na kwot  37,3 mln PLN. Wpływy rodków pieni nych 
były zwi zane z tytułu zaci gni cia kredytu akwizycyjnego na zakup Grange Fencing. 

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia 2014 r.

Działalno  spowodowała wypływy rodków pieni nych netto na kwot  50,3 mln PLN. Wypływy rodków pieni nych 
były zwi zane ze spłat  kredytów i po yczek (31,6 mln PLN) oraz wypłat  dywidendy (12,0) mln PLN. 

Wydatki inwestycyjne 

W okresie 9 miesi cy zako czonym 30 czerwca 2016 r. oraz w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 
2014 r. i 2013 r. ł czne wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły 276,6 mln PLN i dotyczyły głównie: (i) inwestycji 
kapitałowych, w tym zakupu udziałów Grange Fencing; (ii) budowy zakładu produkcyjnego w Grudzi dzu; oraz (iii) 
przeprowadzanych cyklicznie modernizacji zakładów produkcyjnych w Jeleniowie, Zielonej Górze oraz Lubi cinie. 

Wydatki inwestycyjne dotycz ce kosztów remontów i konserwacji w okresach 9 miesi cy zako czonych 30 czerwca 
2016 r. i 2015 r. oraz w okresach 12 miesi cy zako czonych 30 wrze nia 2015 r., 2014 r. i 2013 r. wyniosły odpowiednio 
ok. 7,5 mln PLN i 7,9 mln PLN oraz ok. 10,3 mln PLN, 8,7 mln PLN i 5,7 mln PLN (za okresach 12 miesi cy 
zako czonych 30 wrze nia 2015 r. i okres 9 miesi cy zako czony 30 czerwca 2015 r. uwzgl dniono dane z symulacji 
danych finansowych przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing w całych okresach 12 i 9 
miesi cy, ko cz cych si  30 wrze nia i 30 czerwca 2015 r.). 

Wydatki inwestycyjne były ponoszone na terytorium Polski (w kwocie ok. 199,7 mln PLN) oraz w innych krajach  
(w kwocie ok. 76,9 mln PLN). Grupa sfinansowała powy sze wydatki inwestycyjne przede wszystkim ze rodków 
własnych oraz z wykorzystaniem finansowania zewn trznego w formie kredytów bankowych lub leasingów. 
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Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa dziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 

W okresie od 1 pa dziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły 119,8 mln PLN  
i dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych zwi zanych z realizacj  budowy zakładu architektury 
ogrodowej w Grudzi dzu. 

Powy sze wydatki inwestycyjne były finansowane ze rodków własnych pochodz cych z bie cej działalno ci
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 35,6 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewn trznego w formie kredytów 
bankowych i leasingów (w kwocie ok. 84,2 mln PLN). 

Po uwzgl dnieniu symulacji danych finansowych przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing  
w okresie 9 miesi cy ko cz cym si  30 czerwca 2015 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 84,0 mln PLN a amortyzacja 
15,1 mln PLN.  

W okresie 9 miesi cy ko cz cym si  30 czerwca 2016 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 119,8 mln PLN a amortyzacja 
15,2 mln PLN. 

Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa dziernika 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r. 

W okresie od 1 pa dziernika 2014 r. do 30 wrze nia 2015 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 126,3 mln PLN  
i dotyczyły głównie: (i) nabycia za kwot  70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na rynku drewnianej architektury 
ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawc  drewnianej architektury 
ogrodowej; (ii) nabycia za kwot  ok. 24 mln PLN rzeczowych aktywów, takich jak zakup turbiny w celu rozpocz cia 
produkcji i sprzeda y energii elektrycznej oraz rozbudowa placu magazynowego do składowania kory w zwi zku  
z modernizacj  zakładu produkcyjnego w Jeleniowie; oraz (iii) rozpocz cia przez MrGarden budowy Zakładu Produkcji 
Architektury Ogrodowej w Grudzi dzu, na którego wydatki wyniosły ponad 35 mln PLN. W dniu 30 wrze nia 2015 r. 
udziały MrGarden zostały wniesione do Spółki aportem. 

Powy sze wydatki inwestycyjne były finansowane ze rodków własnych pochodz cych z bie cej działalno ci
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 37,1 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewn trznego w formie kredytów 
bankowych i po yczek (w kwocie ok. 89,2 mln PLN). 

Po uwzgl dnieniu symulacji danych finansowych przygotowanych w celu uwzgl dnienia wyników Grange Fencing  
w okresie 12 miesi cy ko cz cym si  30 wrze nia 2015 r. wydatki inwestycyjne wyniosły 126,3 mln PLN a amortyzacja 
20,1 mln PLN. 

Wydatki inwestycyjne w okresie 1 pa dziernika 2013 r. do 30 wrze nia 2014 r. 

W okresie od 1 pa dziernika 2013 r. do 30 wrze nia 2014 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 23,0 mln PLN 
i dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych, takich jak budowa placu magazynowego wyrobów 
gotowych w Jeleniowie oraz instalacja odzysku ciepła w Zakładzie Produkcji Pellet. 

Powy sze wydatki inwestycyjne finansowane były wył cznie ze rodków własnych pochodz cych z bie cej działalno ci 
operacyjnej Grupy. 

Bie ce i planowane inwestycje 

Poni ej przedstawiono informacje na temat inwestycji bie cych i planowanych, które s  istotne ze wzgl du na charakter 
działalno ci prowadzonej przez Grup .

Planowane wydatki inwestycyjne Grupy w II półroczu okresu 12 miesi cy ko cz cego si  30 wrze nia 2016 r. s
szacowane ł cznie na około 138,3 mln PLN i b d  si  koncentrowały głównie na nabyciu rzeczowych aktywów 
trwałych, jak równie  na kontynuacji procesu inwestycyjnego zwi zanego z budow  zakładu w Grudzi dzu, przez co 
Spółka b dzie ponosiła kolejne znacz ce wydatki. Na dzie  31 lipca 2016 r. Grupa w wyniku budowy zakładu  
w Grudzi dzu poniosła wydatki inwestycyjne w wysoko ci 169,2 mln PLN. Po zako czeniu etapu inwestycji zakład 
architektury ogrodowej w Grudzi dzu b dzie realizował produkcj  z drewna sosnowego i wierkowego w postaci 
płotów, pergoli, wyposa enia drewnianego ogrodów, winnic i parków. Dzi ki lokalizacji zakładu w Grudzi dzu Grupa 
uzyska szerszy dost p do surowca. W kolejnych latach zakład w Grudzi dzu b dzie stopniowo rozbudowywany a  do 
osi gni cia docelowej zdolno ci produkcyjnej na poziomie ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej 
architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020, co docelowo zwi kszy ł czn  zdolno  produkcyjn
Grupy do poziomu ok. 400 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku 
obrotowym 2019/2020. Nale y wskaza , i  zdolno  produkcyjna zakładu w Grudzi dzu jak i innych zakładów Grupy 
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zale y od produkowanego w nich asortymentu. Warto  poniesionych oraz planowanych do poniesienia nakładów 
inwestycyjnych zwi zanych z budow  zakładu drewnianej architektury ogrodowej w Grudzi dzu do dnia 31 grudnia 
2018 r. wyniesie  
ok. 260 mln PLN. Do ko ca roku obrotowego 2016/17 Spółka planuje ponie  nakłady inwestycyjne w wysoko ci  
ok. 250 mln PLN. 

Inwestycje bie ce i planowane s  realizowane głównie na terytorium Polski, z wykorzystaniem rodków własnych 
Grupy oraz finansowania zewn trznego w formie kredytów bankowych lub leasingów. 

Istotne zasady rachunkowo ci i oszacowania 

Warto ci niematerialne 

Do warto ci niematerialnych zaliczane s  aktywa spełniaj ce nast puj ce kryteria: 

mo na je wył czy  lub wydzieli  z jednostki gospodarczej i sprzeda , przekaza , licencjonowa  lub odda  do 
odpłatnego u ytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak te  ł cznie z powi zanymi z nimi 
umowami, składnikami aktywów lub zobowi za  lub 

wynikaj  z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez wzgl du na to, czy s  zbywalne lub mo liwe 
do wyodr bnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowi za .

Warto ci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji s  ujmowane w bilansie według ceny nabycia. 

Warto ci niematerialne nabyte w ramach transakcji przej cia jednostki gospodarczej s  ujmowane w bilansie według 
warto ci godziwej na dzie  przej cia.  

Okres u ytkowania warto ci niematerialnych w zale no ci od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za ograniczony lub 
nieokre lony.  

Z wyj tkiem prac rozwojowych, warto ci niematerialne wytworzone przez jednostk  we własnym zakresie nie s  ujmowane 
w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie s  ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe pocz tkowo ujmowane s  według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cen  nabycia 
zwi kszaj  wszystkie koszty zwi zane bezpo rednio z zakupem i przystosowaniem składnika maj tku do stanu zdatnego 
do u ytkowania. Koszty poniesione po dacie oddania rodka trwałego do u ywania, takie jak koszty konserwacji  
i napraw, ujmowane s  w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Po pocz tkowym uj ciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane s  według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizuj ce z tytułu utraty warto ci.

Pó niejsze nakłady przekraczaj ce 3.500,00 PLN, odnosz ce si  do pozycji rzeczowych aktywów trwałych, które ju
zostały uj te jako składnik aktywów, dodaje si  do warto ci bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest 
prawdopodobne, e Grupa uzyska przyszłe korzy ci ekonomiczne, które przewy sz  korzy ci mo liwe do osi gni cia  
w ramach pierwotnie oszacowanych korzy ci uzyskiwanych z ju  posiadanego składnika aktywów.  

Koszty poniesione po wprowadzeniu rodka trwałego do u ywania, takie jak koszty napraw, przegl dów, opłaty 
eksploatacyjne wpływaj  na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

Odpisy amortyzacyjne (lub umorzeniowe) odzwierciedlaj  utrat  warto ci rodków trwałych – na skutek u ywania lub 
upływu czasu – zmniejszaj c ich warto  bilansow . Dokonuje si  ich drog  systematycznego rozło enia warto ci 
pocz tkowej rodka trwałego na ustalony okres u ytkowania. Rozpocz cie amortyzacji nast puje w miesi cu nast pnym
po miesi cu, w którym przyj to rodek trwały do u ywania, a jej zako czenie – nie pó niej ni  z chwil  zrównania 
warto ci odpisów amortyzacyjnych z warto ci  pocz tkow rodka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, 
sprzeda y lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzgl dnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny 
sprzeda y netto pozostało ci rodka trwałego. 

Kluczowym czynnikiem, który powinien by  uwzgl dniony przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki 
amortyzacyjnej, jest okres ekonomicznej u yteczno ci rodka trwałego. Odpisy amortyzacyjne od rodków trwałych 
dokonywane s  przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadaj cy szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
u yteczno ci. 
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Grupa stosuje nast puj ce okresy umarzania rzeczowych aktywów trwałych: 

Tytuł Stopa amortyzacji rocznej (%)

Grunty i prawo wieczystego u ytkowania ....................................................................................................... -

Budynki i lokale .............................................................................................................................................. 1,25 – 4,0

Urz dzenia techniczne i maszyny ................................................................................................................... 2,5 – 25,0

rodki transportu ............................................................................................................................................. 10,0 – 28,0

Pozostałe rodki trwałe ................................................................................................................................... 6,67 – 14,3

ródło: Spółka. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo e zosta  usuni ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy 
nie s  spodziewane adne ekonomiczne korzy ci wynikaj ce z dalszego u ytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub 
straty wynikłe ze sprzeda y/likwidacji lub zaprzestania u ytkowania rodków trwałych s  okre lane jako ró nica pomi dzy 
przychodami ze sprzeda y a warto ci  netto tych rodków trwałych i s  ujmowane w rachunku zysków i strat.  

Inwestycje rozpocz te dotycz rodków trwałych b d cych w toku budowy lub monta u i s  wykazywane według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia. rodki trwałe w budowie nie podlegaj  amortyzacji do czasu zako czenia budowy  
i przekazania rodka trwałego do u ywania. 

Leasing 

Grupa jako leasingobiorca  

Umowy leasingu finansowego, na mocy których nast puje przeniesienie na Grup  zasadniczo całego ryzyka i po ytków 
wynikaj cych z posiadania przedmiotu leasingu, s  ujmowane w bilansie na dzie  rozpocz cia leasingu według ni szej  
z nast puj cych dwóch warto ci: warto ci godziwej rodka trwałego stanowi cego przedmiot leasingu lub warto ci bie cej 
minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela si  pomi dzy koszty finansowe i zmniejszenie 
salda zobowi zania z tytułu leasingu w sposób umo liwiaj cy uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku do niespłaconego 
salda zobowi zania. Warunkowe opłaty leasingowe s  ujmowane w kosztach okresu, w którym je poniesiono. 

rodki trwałe u ytkowane na mocy umów leasingu finansowego s  amortyzowane według takich samych zasad jak 
stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak wystarczaj cej pewno ci, e Grupa uzyska tytuł 
własno ci przed ko cem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów: 
szacowany okres u ytkowania rodka trwałego lub okres leasingu. 

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie po ytki wynikaj ce 
z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane s  do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego ujmowane s  jako koszty w rachunku zysków i strat metod  liniow  przez okres trwania leasingu. 

Nieruchomo ci inwestycyjne 

Nieruchomo ci inwestycyjne pocz tkowo wycenia si  według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzgl dnieniem 
kosztów przeprowadzenia transakcji. Po pocz tkowym uj ciu warto  nieruchomo ci inwestycyjnych pomniejszana jest 
o umorzenie i odpisy z tytułu utraty warto ci. 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia 

Aktywa trwałe i grupy aktywów netto s  klasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y, je eli ich warto  bilansowa 
zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzeda y ni  w wyniku ich dalszego u ytkowania. Warunek 
ten uznaje si  za spełniony wył cznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do 
zbycia) jest dost pny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzeda y, a wyst pienie transakcji sprzeda y jest 
bardzo prawdopodobne w ci gu roku od momentu zmiany klasyfikacji.  

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzeda y, a tak e grupy aktywów netto przeznaczonych do 
sprzeda y wyceniane s  po ni szej z dwóch warto ci: warto ci bilansowej lub warto ci godziwej pomniejszonej o koszty 
zbycia. 

A-137

STELMET S.A.



Zapasy 

Zapasy s  wyceniane według ni szej z dwóch warto ci: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i warto ci netto mo liwej do 
uzyskania. Na cen  nabycia lub koszt wytworzenia składaj  si  koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty 
poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. 

Cen  nabycia lub koszt wytworzenia ustala si  w odniesieniu do bie cego, jak i poprzedniego roku wg nast puj cych 
zasad: 

materiały i towary: wg metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 

produkty gotowe i produkty w toku: wg kosztów bezpo rednich materiałów i robocizny powi kszonych o narzut 
po rednich kosztów produkcji ustalony przy zało eniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,  
z wył czeniem kosztów finansowania zewn trznego. 

Aktualizacji warto ci zapasów dokonuje si  równie  w zwi zku z utrat  ich warto ci. Odpisy aktualizuj ce warto
rzeczowych składników aktywów obrotowych zwi zane z utrat  ich warto ci obci aj  pozostałe koszty operacyjne. 

Odpisy s  tworzone na zapasy, których okres pozostawania na stanie magazynu wynosi: 

Okres pozostawania zapasu na magazynie Stopa odpisu aktualizuj cego 

od 1 roku do 2 lat............................................................................................................................................ 25%

od 2 do3 lat ..................................................................................................................................................... 50%

od 3 do 4 lat .................................................................................................................................................... 75%

ponad 4 lata .................................................................................................................................................... 100%

zapasy niepełnowarto ciowe .......................................................................................................................... 100%

ródło: Spółka. 

W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizuj cego warto  rzeczowych składników obrotowych jest ona 
odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

Warto  netto mo liwa do uzyskania jest to ró nica pomi dzy szacowan  cen  sprzeda y dokonywanej w toku zwykłej 
działalno ci gospodarczej a szacowanymi kosztami wyko czenia i kosztami niezb dnymi do doprowadzenia sprzeda y
do skutku. 

Koszty finansowania zewn trznego rzeczowych składników maj tku obrotowego 

Koszty finansowania zewn trznego rzeczowych składników maj tku obrotowego ujmowane s  jako koszty w okresie,  
w którym je poniesiono, zgodnie z podej ciem wzorcowym okre lonym w MSR 23. 

Dotacje pa stwowe 

Dotacje rz dowe, ł cznie z niepieni nymi dotacjami wykazywanymi w warto ci godziwej ujmowane s  wył cznie 
wówczas, gdy istnieje wystarczaj ca pewno , e Grupa spełni warunki zwi zane z dan  dotacj  oraz e dana dotacja 
zostanie faktycznie otrzymana. 

W przypadku, gdy dotacja dotyczy danej pozycji kosztowej, wówczas jest ona ujmowana jako przychód w sposób 
współmierny do kosztów, które dotacja ta ma w zamierzeniu kompensowa . Natomiast w przypadku, gdy dotacja 
dotyczy okre lonego składnika aktywów, wówczas jej warto  godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych 
okresów, a nast pnie jest stopniowo ujmowana w rachunku zysków i strat jako przychód na przestrzeni okresów 
proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego składnika aktywów. 

Grupa korzysta z dotacji rz dowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjno ci
Przedsi biorstw działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjno ci produktowej i technologicznej przedsi biorstw. 

Nale no ci z tytułu dostaw i usług 

Nale no ci z tytułu dostaw i usług ujmowane s  i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl dnieniem 
odpisów aktualizuj cych warto  nale no ci. Odpisy na nale no ci w tpliwe szacowane s  w momencie, gdy ci gni cie pełnej 
kwoty nale no ci przestało by  prawdopodobne.  

Odpisy aktualizuj ce warto  bilansow  nale no ci w Grupie Kapitałowej Stelmet tworzy si  na nast puj ce pozycje: 
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nale no ci od dłu ników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadło ci, do wysoko ci nale no ci 
nieobj tej gwarancj  lub innym zabezpieczeniem nale no ci zgłoszonej likwidatorowi lub s dziemu 
komisarzowi w post powaniu upadło ciowym, 

nale no ci od dłu ników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadło ci, je eli maj tek dłu nika nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów post powania upadło ciowego – w pełnej wysoko ci nale no ci, 

nale no ci kwestionowanych przez dłu ników (nale no ci sporne) oraz z których zapłat  dłu nik zalega,  
a według oceny jego sytuacji maj tkowej i finansowej spłata nale no ci w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna – do wysoko ci roszczenia nieznajduj cego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu, 

nale no ci stanowi cych równowarto  kwot podwy szaj cych nale no ci, w stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizuj cego – w wysoko ci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, 

nale no ci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobie stwa 
nie ci galno ci, w tym w szczególno ci odpisy aktualizuj ce tworzy si  na nale no ci przeterminowane 
powy ej 1 roku w wysoko ci 100% ich warto ci oraz na nale no ci przeterminowane powy ej pół roku  
w wysoko ci 50%. Szczegółowej weryfikacji podlegaj  nale no ci przeterminowane powy ej 0,5 roku. 

Odpisów aktualizuj cych dokonuje si  w ka dym przypadku, z wyj tkiem sytuacji, w których istnieje pewno
otrzymania zapłaty, np. w przypadku, je eli nale no  została w sposób wiarygodny zabezpieczona, np. w formie 
hipoteki, gwarancji bankowej, ubezpieczenia nale no ci, zastawu. 

Odst puje si  od naliczania odsetek od nale no ci z tytułu dostaw i usług. W pozostałych przypadkach nalicza si  odsetki 
ustawowe lub wynikaj ce z zawartej umowy, je eli Zarz d uzna to za zasadne. 

Instrumenty finansowe 

Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje ka d  umow , która skutkuje jednocze nie powstaniem składnika 
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowi zania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron, 
pod warunkiem e z kontraktu zawartego mi dzy dwiema lub wi cej stronami jednoznacznie wynikaj  skutki 
gospodarcze. 

Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 

składniki aktywów finansowych lub zobowi za  finansowych wyceniane według warto ci godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowi zania nabyte lub zaci gni te głównie w celu sprzeda y lub odkupienia 
w bliskim terminie lub s  cz ci  portfela okre lonych instrumentów finansowych, którymi zarz dza si  ł cznie,  
i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków; 

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalno ci – aktywa finansowe nieb d ce instrumentami pochodnymi,  
z ustalonymi lub mo liwymi do okre lenia płatno ciami oraz o ustalonym terminie wymagalno ci, wzgl dem 
których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzyma  w posiadaniu do upływu terminu wymagalno ci; 

po yczki i nale no ci – aktywa finansowe nieb d ce instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub mo liwymi 
do okre lenia płatno ciami, które nie s  kwotowane na aktywnym rynku, 

aktywa finansowe dost pne do sprzeda y – aktywa finansowe nieb d ce instrumentami pochodnymi, które 
zostały wyznaczone jako dost pne do sprzeda y lub nieb d ce (i) po yczkami i nale no ciami; (ii) inwestycjami 
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalno ci; ani (iii) aktywami finansowymi wycenianymi w warto ci
godziwej przez wynik finansowy, 

pozostałe zobowi zania finansowe. 

Uj cie i wył czenie składnika aktywów finansowych oraz zobowi zania finansowego 

Składnik aktywów finansowych lub zobowi zanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje si  stron
umowy tego instrumentu. 

Standaryzowane transakcje kupna i sprzeda y aktywów i zobowi za  finansowych ujmuje si  na dzie  ich rozliczenia. 

Składnik aktywów finansowych wył cza si  z bilansu w przypadku, gdy wynikaj ce z zawartej umowy prawa do 
korzy ci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikaj ce zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa si  ich zrzekła. 

Grupa wył cza z bilansu zobowi zanie finansowe wtedy, gdy zobowi zanie wygasło, to znaczy, kiedy obowi zek 
okre lony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 
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Wycena instrumentów finansowych na dzie  powstania 

Na dzie  nabycia aktywa i zobowi zania finansowe Grupa Kapitałowa wycenia w warto ci godziwej, czyli najcz ciej 
według warto ci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku 
zobowi zania. Koszty transakcji Grupa wł cza do warto ci pocz tkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowi za
finansowych, poza kategori  aktywów i zobowi za  wycenianych w warto ci godziwej poprzez rachunek zysków i strat. 

Wycena instrumentów finansowych na dzie  bilansowy 

Grupa wycenia: 

według zamortyzowanego kosztu, z uwzgl dnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalno ci, po yczki i nale no ci oraz pozostałe zobowi zania finansowe. Wycena mo e
odbywa  si  tak e w warto ci wymagaj cej zapłaty, je li efekty dyskonta nie s  znacz ce,

według warto ci godziwej: aktywa i zobowi zania finansowe z kategorii wycenianych w warto ci godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dost pne do sprzeda y. 

Skutki wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y ujmuje si  w kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów 
i zobowi za  finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje si  w rachunku zysków i strat. 

Polityka zabezpiecze

Grupa prowadzi polityk  zabezpiecze  przed ryzykiem zmian kursów walut oraz ryzykiem zmian stóp procentowych, 
stosuj c instrumenty pochodne zabezpieczaj ce przepływy pieni ne. Instrumenty te wykazywane s  w warto ci 
godziwej z uwzgl dnieniem zmian tej warto ci i prezentowane w rachunku zysków i strat w działalno ci finansowej ze 
wzgl du na niewspółmiern  do efektów pracochłonno  zwi zan  z prowadzeniem klasycznej rachunkowo ci
zabezpiecze .

Instrumenty pochodne zabezpieczaj ce warto  godziw  aktywów i zobowi za  wykazywane s  w warto ci godziwej. 
Skutki zmiany warto ci godziwej tych instrumentów s  ujmowane w rachunku zysków i strat. 

Kredyty bankowe i po yczki 

W momencie pocz tkowego uj cia wszystkie kredyty bankowe i po yczki s  ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadaj cej warto ci godziwej otrzymanych rodków pieni nych.  

Po pocz tkowym uj ciu oprocentowane kredyty i po yczki s  nast pnie wyceniane według skorygowanej ceny nabycia 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

Zobowi zania z tytułu dostaw i usług 

Po pocz tkowym uj ciu wszystkie zobowi zania, z wyj tkiem zobowi za  wycenianych wg warto ci godziwej na 
podstawie rachunku zysków i strat, wycenia si , co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosuj c metod
efektywnej stopy procentowej. Jednak e w przypadku zobowi za  o terminie wymagalno ci nie dłu szym ni  12 
miesi cy od dnia bilansowego, analizowane s  przesłanki maj ce wpływ na warto  wyceny takich zobowi za
w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieni ne i inne). Na 
podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowi zania wycenia si  w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy 
ró nica pomi dzy warto ci  w skorygowanej cenie nabycia i warto ci  w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera 
istotnego wpływu na cechy jako ciowe sprawozdania finansowego.  

Rezerwy 

Rezerwy tworzone s  wówczas, gdy na Grupie ci y istniej cy obowi zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikaj cy ze zdarze  przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, e wypełnienie tego obowi zku spowoduje konieczno
wypływu korzy ci ekonomicznych oraz mo na dokona  wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi zania. Je eli Grupa 
spodziewa si , e koszty obj te rezerw  zostan  zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten 
jest ujmowany jako odr bny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczaj ca pewno , e zwrot ten 
rzeczywi cie nast pi. Koszty dotycz ce danej rezerwy s  wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie 
zwroty. W przypadku, gdy wpływ warto ci pieni dza w czasie jest istotny, wielko  rezerwy jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni nych do warto ci bie cej, przy zastosowaniu stopy 
dyskontowej brutto odzwierciedlaj cej aktualne oceny rynkowe warto ci pieni dza w czasie oraz ewentualnego ryzyka 
zwi zanego z danym zobowi zaniem. Je eli zastosowana została metoda polegaj ca na dyskontowaniu, zwi kszenie 
rezerwy w zwi zku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewn trznego. 
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Koszt utworzenia rezerw ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Rozwi zanie rezerwy na skutek 
ust pienia ryzyka uzasadniaj cego jej utworzenie jest ujmowane w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych. 

Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wyliczane s  na dzie  bilansowy na podstawie faktycznej ilo ci dni 
niewykorzystanych urlopów w bie cym okresie oraz powi kszonej o ilo  dni niewykorzystanych urlopów z okresów 
poprzednich. Otrzymana w ten sposób ilo  dni mno ona jest przez redni  stawk  dzienn  ka dego pracownika 
wyliczon  w oparciu o rednie wynagrodzenie przyj te do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu. 

Kwot  rezerw na odprawy emerytalne ustala si  za pomoc  metod prognozowanych uprawnie  jednostkowych. 
Rozwi zanie rezerw na odprawy emerytalne zwi ksza pozostałe przychody operacyjne. 

Przychody ze sprzeda y

Przychody ze sprzeda y ujmowane s  w warto ci godziwej zapłat otrzymanych lub nale nych i reprezentuj  nale no ci
za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalno ci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, 
podatek od towarów i usług oraz prowizje zwi zane ze sprzeda . Przychody s  ujmowane w takiej wysoko ci, w jakiej 
jest prawdopodobne, e Grupa uzyska korzy ci ekonomiczne zwi zane z dan  transakcj  oraz gdy kwot  przychodów 
mo na wyceni  w wiarygodny sposób.  

Sprzeda  towarów i produktów

Sprzeda  towarów i produktów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i produktów i przekazania nabywcy 
znacz cych ryzyka i korzy ci wynikaj cych z prawa własno ci towarów oraz gdy kwot  przychodów mo na wyceni
w wiarygodny sposób.  

Transakcje w walutach obcych 

Transakcje wyra one w walutach innych ni  polski złoty s  przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowi zuj cego w dniu zawarcia transakcji lub kursu okre lonego w towarzysz cym danej transakcji kontrakcie 
terminowym typu „forward”.

Na dzie  bilansowy pozycje pieni ne wyra one w walucie obcej wyceniane s  według kursu redniego Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) z dnia bilansowego. 

Niepieni ne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego wyra onego w walucie obcej s  wykazywane 
po kursie historycznym z dnia transakcji. Niepieni ne pozycje bilansowe ewidencjonowane według warto ci godziwej 
wyra onej w walucie obcej wyceniane s  według kursu wymiany z dnia ustalenia warto ci godziwej. Powstałe  
z przeliczenia ró nice kursowe ujmowane s  odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub,  
w przypadkach okre lonych zasadami (polityk ) rachunkowo ci, kapitalizowane w warto ci aktywów, z wyj tkiem 
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieni nych, w przypadku, których zmiany 
warto ci godziwej odnosi si  bezpo rednio na kapitał. 

Dla potrzeb wyceny bilansowej przyj to nast puj ce kursy: 

Na dzie
30 wrze nia  

Na dzie
30 czerwca  

2015 r. 2014 r. 2013 r. 

(kurs redni NBP) 

EUR ....................................................................................... 4,2386 4,1609 4,3292

GBP ....................................................................................... 5,7305 5,1885 5,0604

ródło: NBP.

Podatki 

Na obowi zkowe obci enia wyniku składaj  si : podatek bie cy oraz podatek odroczony. Bie ce obci enie podatkowe 
jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Dla celów 
podatkowych stosowane s  zasady rozliczania ró nic kursowych wg przepisów rachunkowych. Zysk (strata) podatkowy 
ró ni si  od ksi gowego zysku (straty) netto w zwi zku z wył czeniem przychodów podlegaj cych opodatkowaniu  
i kosztów stanowi cych koszty uzyskania przychodów w latach nast pnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy 
nie b d  podlegały opodatkowaniu. Obci enia podatkowe s  wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowi zuj ce  
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w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metod  bilansow  jako podatek podlegaj cy zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszło ci w zwi zku z ró nicami pomi dzy warto ciami bilansowymi aktywów i pasywów  
a odpowiadaj cymi im warto ciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na 
podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich ró nic przej ciowych podlegaj cych opodatkowaniu, natomiast 
składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysoko ci, w jakiej jest prawdopodobne, e b dzie 
mo na pomniejszy  przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne ró nice przej ciowe.  

Przez cz  okresu obj tego sprawozdaniem Spółka dominuj ca nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób prawnych, wi c nie tworzyła aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Od 1 wrze nia 
2015 r. ponownie została obj ta opodatkowaniem i na dzie  bilansowy ponowie przeprowadza kalkulacj  odroczonego 
podatku dochodowego i ujawnia go w sprawozdaniu finansowym. 

Sprawozdawczo  dotycz ca segmentów działalno ci

Grupa uznaje, e podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja geograficzna, która jest decyduj ca dla 
okre lenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osi ganych przez Grup . Przyjmuje si , e Grupa prowadzi działalno  w ramach 
kilku segmentów geograficznych – według lokalizacji klienta. Przyj to podział segmentów geograficznych na przychody 
osi gni te od klientów zlokalizowanych na terytorium Francji, Niemiec, innych krajów zlokalizowanych za granic  oraz 
na terytorium Polski. 

Zgodnie z Mi dzynarodowym Standardem Rachunkowo ci („MSR”) 14.9 segment bran owy jest daj cym si
wyodr bni  fragmentem przedsi biorstwa dedykowanym do wytworzenia specyficznych produktów lub dostarczenia 
specyficznych usług oraz którego profil ryzyka i osi gane zwroty s  znacz co ró ne od pozostałych segmentów.  

Grupa dokonała analizy maj cej na celu identyfikacj  potencjalnych segmentów bran owych wg kryteriów 
zdefiniowanych w MSR 14.9. 

Poniewa  Grupa działa w jednej bran y, na jednym specyficznym rynku, działalno  Spółki jest jednorodna pod 
wzgl dem rodzaju wytwarzanych produktów oraz sposobu procesu produkcyjnego, ale w ostatnim okresie wyra nie 
wida  wyodr bnienie trzech głównych segmentów bran owych – architektura ogrodowa, pellety (granulat opałowy) oraz 
produkty uboczne (wióry, zrzyny, zr bki, trociny, kora). W zwi zku z powy szym Grupa wyodr bniła takie wła nie 
segmenty bran owe. 

Informacje ilo ciowe i jako ciowe na temat ryzyka finansowego 

W ramach prowadzonej działalno ci Grupa jest nara ona na ryzyko kredytowe, ryzyko płynno ci i ryzyko rynkowe,  
w szczególno ci ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne ryzyka cenowe. 

Ryzyko walutowe 

Zdecydowana wi kszo  przychodów ze sprzeda y jest realizowana w EUR oraz w GBP i z tego powodu Grupa jest 
nara ona na ryzyko walutowe. W pierwszym rz dzie Grupa stosuje strategi  naturalnego zmniejszenia ekspozycji 
walutowej przez kompensowanie wpływów walutowych z zapłatami w walucie. W tym celu kredyty obrotowe oraz 
kredyty inwestycyjne s  zaci gane w znacz cej cz ci w EUR oraz GBP. Dodatkowo Spółka zawiera w tej walucie 
równie  umowy leasingowe. Grupa wykorzystuje terminowe transakcje walutowe w celu zabezpieczenia pozostałej 
cz ci ekspozycji walutowej. 

Ryzyko płynno ci 

Zmiany w otoczeniu gospodarczym zdecydowanie zwi kszyły ryzyko utraty płynno ci. Grupa stara si  minimalizowa  to 
ryzyko poprzez stosowanie ujednoliconych warunków współpracy z wieloma bankami udzielaj cymi finansowania 
obrotowego oraz dostosowywania limitów kredytowych do przewidywanych potrzeb Grupy. 

Ryzyko stopy procentowej 

W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Grupa zawarła transakcje IRS ograniczaj ce ryzyko wzrostu stóp dla 
kredytów inwestycyjnych udzielonych przez PKO BP. 

Ryzyko kredytowe 

Grupa zawarła umowy ubezpieczenia swoich nale no ci w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. Jednocze nie korzysta 
z informacji wywiadowni gospodarczych w celu sprawdzenia wiarygodno ci kredytowej swoich kontrahentów.
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Zał�cznik 8 
SYMULACJE HISTORYCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH GRUPY 
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Zał�cznik 9 
RAPORT NIEZALE�NEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

O SYMULACJI DANYCH FINANSOWYCH 
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Stelmet S.A. 
(spółka akcyjna z siedzib  w Zielonej Górze w Polsce i adresem przy ul. Gorzowskiej 20 

zarejestrowana w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego pod numerem 572298) 

Oferta publiczna nie wi cej ni  5.872.843 akcji zwykłych o warto ci nominalnej 1,00 PLN ka da, w tym nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych  
akcji serii C Spółki i nie wi cej ni  4.404.633 istniej cych akcji serii A i B oraz ubieganie si  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełd  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. 27.896.005 istniej cych akcji serii A  
i serii B, nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C oraz nie wi cej ni  1.468.210 praw do nowo emitowanych akcji serii C 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporz dzony w zwi zku z: (i) ofert  publiczn  nie wi cej ni  5.872.843 akcji zwykłych spółki Stelmet S.A., spółki akcyjnej utworzonej  
i działaj cej zgodnie z prawem polskim, z siedzib  w Zielonej Górze („Spółka”) o warto ci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) ka da („Oferta”), w tym w zwi zku z: (a) publiczn
sprzeda  nie wi cej ni  4.404.633 istniej cych akcji serii A i B Spółki, w tym nie wi cej ni  1.481.582 istniej cych akcji serii A oraz nie wi cej ni  2.923.051 istniej cych akcji serii B 
(„Akcje Sprzedawane”) oraz (b) publiczn  subskrypcj  nie wi cej ni  1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C Spółki („Nowe Akcje”) (Nowe Akcje ł cznie z Akcjami 
Sprzedawanymi s  zwane „Akcjami Oferowanymi”) oraz (ii) ubieganiem si  przez Spółk  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) 
prowadzonym przez Giełd  Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. („GPW”) 27.896.005 istniej cych akcji Spółki, w tym 24.972.954 akcji serii A oraz 2.923.051 akcji serii B 
(„Akcje Dopuszczane”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak równie  nie wi cej ni  1.468.210 Nowych Akcji oraz nie wi cej ni  1.468.210 praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji”, 
„PDA”). Akcje Sprzedawane s  oferowane przez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty z siedzib  w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, b d cego 
wi kszo ciowym akcjonariuszem Spółki („Akcjonariusz Sprzedaj cy”). Spółka oczekuje, e wpływy netto z emisji Nowych Akcji wynios  od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych 
wpływów b dzie zale ała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych (zgodnie z definicj  poni ej). 
Uprawnionymi do wzi cia udziału w Ofercie s  Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni. Po zako czeniu budowania ksi gi popytu na Akcje Oferowane w ród Inwestorów 
Instytucjonalnych Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni b d  mogli składa  zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 12 pa dziernika 2016 r. (ale nie wcze niej ni  po 
opublikowaniu Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) do dnia 
14 pa dziernika 2016 r. 
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych, liczba Akcji Oferowanych, które zostan  zaoferowane poszczególnym kategoriom inwestorów oraz cena Akcji Oferowanych („Cena Akcji 
Oferowanych”) zostan  ustalone przez Spółk  (w odniesieniu do Nowych Akcji) i przez Akcjonariusza Sprzedaj cego (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z mBank 
S.A. oraz Powszechn  Kas  Oszcz dno ci Bankiem Polskim S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pełni cymi funkcj  globalnych koordynatorów, 
współzarz dzaj cych ksi g  popytu, współoferuj cych i współmened erów Oferty (ł cznie „Globalni Koordynatorzy” lub „Współmened erowie Oferty”) po zako czeniu procesu 
budowania ksi gi popytu w ród Inwestorów Instytucjonalnych, tj. 11 pa dziernika 2016 r. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oraz o liczbie Akcji Oferowanych, które 
b d  oferowane poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz Cenie Akcji Oferowanych zostanie przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i do publicznej wiadomo ci 
zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), tj. w sposób, w jaki został udost pniony Prospekt. 
Akcje Spółki nie były i nie s  przedmiotem obrotu na adnym rynku regulowanym. Po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF Spółka zamierza zło y  do Krajowego Depozytu Papierów 
Warto ciowych S.A. („KDPW”) wnioski o rejestracj  w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW Akcji Oferowanych oraz pozostałych Akcji Dopuszczanych b d cych 
przedmiotem ubiegania si  o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW, a tak e Praw do Akcji. Wszystkie Akcje Oferowane b d  istniały 
w formie zdematerializowanej z chwil  ich rejestracji w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW. Zamiarem Spółki i Akcjonariusza Sprzedaj cego jest, aby pierwszy 
dzie  notowa  Praw do Akcji i Akcji Sprzedawanych na rynku podstawowym GPW nast pił nie pó niej ni  w dniu 25 pa dziernika 2016 r. 
Inwestowanie w papiery warto ciowe obj te Prospektem ł czy si  z wysokim ryzykiem wła ciwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem 
zwi zanym z działalno ci  Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalno . Szczegółowy opis czynników ryzyka, które nale y rozwa y  w zwi zku z inwestowaniem 
w Akcje Oferowane, znajduje si  w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 
Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i Ustawy  
o Ofercie Publicznej oraz został przygotowany zgodnie z Ustaw  o Ofercie Publicznej i Rozporz dzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdra aj cym Dyrektyw
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, wł czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporz dzenie 809/2004”). 
W zwi zku z Ofert  mog  zosta  podj te ograniczone działania promocyjne maj ce na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki (z wył czeniem Polski) zgodnie z Regulacj  S (ang. Regulation S) wydan  na podstawie ameryka skiej ustawy o papierach warto ciowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities 
Act of 1933, as amended) („Ameryka ska Ustawa o Papierach Warto ciowych”) oraz zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty b dzie 
prowadzona. W celu prowadzenia powy szych ograniczonych działa  promocyjnych, w ka dym przypadku zgodnie z wła ciwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania 
b d  podejmowane, został sporz dzony dokument marketingowy w j zyku angielskim na podstawie informacji zawartych w Prospekcie („Dokument Marketingowy”). Dokument 
Marketingowy nie b dzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF ani przez aden inny organ administracji publicznej, w szczególno ci w jurysdykcjach, gdzie b d  prowadzone działania 
promocyjne w zwi zku z Ofert . Inwestorzy powinni zwróci  uwag  na fakt, e Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wył cznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie 
wi cym dokumentem ofertowym sporz dzonym na potrzeby tej Oferty, zawieraj cym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi 
aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizuj cymi do Prospektu oraz informacj  o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i Cenie Akcji 
Oferowanych. 
AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTAN  ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKA SK  USTAW  O PAPIERACH WARTO CIOWYCH ANI 
PRZEZ ADEN ORGAN REGULUJ CY OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJ CY JURYSDYKCJI STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOG  BY  OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA E W RAMACH WYJ TKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKA SKIEJ USTAWIE  
O PAPIERACH WARTO CIOWYCH LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁ CZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNO CI 
Z WŁA CIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJ CYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTO CIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI AKCJE OFEROWANE S  OFEROWANE W OPARCIU O REGULACJ  S WYDAN  NA 
PODSTAWIE AMERYKA SKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTO CIOWYCH. AKCJE OFEROWANE PODLEGAJ  OKRE LONYM OGRANICZENIOM W ZAKRESIE 
SPRZEDA Y, MO LIWO CI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZ DZANIA NIMI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE S  ZAMIESZCZONE 
W ROZDZIALE „OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH”. ANI KOMISJA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH I GIEŁD STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI ADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE ZATWIERDZIŁA 
ANI NIE ZGŁOSIŁA SPRZECIWU WOBEC OFERTY AKCJI OFEROWANYCH, ANI NIE WYDAŁA UCHWAŁY W SPRAWIE ADEKWATNO CI LUB RZETELNO CI 
DOKUMENTU MARKETINGOWEGO, A SKŁADANIE JAKICHKOLWIEK O WIADCZE  O ODMIENNEJ TRE CI JEST PRZEST PSTWEM. 
Z uwagi na konieczno  rejestracji podwy szenia kapitału zakładowego Spółki, w celu wydania Nowych Akcji inwestorom, którym zostan  przydzielone Nowe Akcje, zostan  wydane 
Prawa do Akcji. Wydanie Praw do Akcji nast pi w drodze zapisania PDA na rachunkach papierów warto ciowych inwestorów. Po zarejestrowaniu podwy szenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji Nowych Akcji Spółka wyst pi do KDPW o zarejestrowanie Nowych Akcji w depozycie papierów warto ciowych prowadzonym przez KDPW. Z chwil  rejestracji 
Nowych Akcji w depozycie Prawa do Akcji wygasn , a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu b d  posiadali PDA, zostan  automatycznie zapisane Nowe Akcje, w stosunku 
jedna Nowa Akcja w zamian za jedno PDA. 
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