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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 są sporządzane przy wykorzystaniu wymogów w zakresie ujawnieĔ zwanych „Elementami”.
Elementy te są numerowane w Działach A-E (A.1-E.7).
Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzglĊdnienie w podsumowaniu jest wymagane dla
tego rodzaju papierów wartoĞciowych oraz Emitenta. PoniewaĪ w odniesieniu do niektórych Elementów nie ma
obowiązku ich opisywania, numeracja Elementów moĪe byü nieciągła.
Nawet jeĪeli istnieje obowiązek włączenia danego Elementu do podsumowania z uwagi na rodzaj papierów
wartoĞciowych oraz Emitenta, moĪe siĊ zdarzyü, Īe brak jest moĪliwoĞci przekazania informacji dotyczących
danego Elementu. W takim przypadku do podsumowania włączony bĊdzie krótki opis Elementu z uwagą „nie
dotyczy”.
JeĪeli w głównej czĊĞci prospektu nie ma informacji dotyczących danego Elementu, naleĪy zamieĞciü adnotacjĊ
„Nie dotyczy” wraz z krótkim opisem wymogu dotyczącego ujawnienia informacji. Zamiast zwrotu „Nie dotyczy”
nie naleĪy stosowaü formy skróconej „nie dot.”.
Dział A – WstĊp i ostrzeĪenia
A.1 WstĊp

A.2 Zgoda Emitenta

OstrzeĪenie
•

Niniejsze podsumowanie naleĪy czytaü jako wstĊp do Prospektu;

•

kaĪda decyzja o inwestycji w papiery wartoĞciowe powinna byü oparta na rozwaĪeniu
przez inwestora całoĞci Prospektu;

•

w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym siĊ do informacji
zawartych w Prospekcie skarĪący inwestor moĪe, na mocy ustawodawstwa krajowego
paĔstwa członkowskiego, mieü obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia
Prospektu przed rozpoczĊciem postĊpowania sądowego; oraz

•

odpowiedzialnoĞü cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłoĪyły
podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy
podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku
czytania go łącznie z innymi czĊĞciami Prospektu, bądĨ gdy nie przedstawia,
w przypadku czytania go łącznie z innymi czĊĞciami Prospektu, najwaĪniejszych
informacji mających pomóc inwestorom przy rozwaĪaniu inwestycji w dane papiery
wartoĞciowe.

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na
wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów póĨniejszej odsprzedaĪy papierów
wartoĞciowych lub ich ostatecznego plasowania przez poĞredników finansowych.
•

Wskazanie okresu waĪnoĞci oferty, podczas którego poĞrednicy finansowi mogą
dokonywaü póĨniejszej odsprzedaĪy papierów wartoĞciowych lub ich ostatecznego
plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu
emisyjnego.

•

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzaleĪniona jest zgoda,
które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.

•

WyróĪniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, Īe
poĞrednik finansowy ma obowiązek udzielaü informacji na temat warunków
oferty w chwili składania przez niego tej oferty.

Nie dotyczy. Nie wyraĪa siĊ takiej zgody.
Dział B – Emitent
B.1 Nazwa emitenta

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta.
Firma Spółki brzmi: Stelmet Spółka Akcyjna.
Spółka moĪe uĪywaü 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 swoją działalnoĞü, a takĪe kraj siedziby emitenta.

B.3. Opis Grupy

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieĪącej działalnoĞci emitenta
oraz rodzaj działalnoĞci operacyjnej prowadzonej przez emitenta wraz ze wskazaniem
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub Ğwiadczonych usług, wraz ze wskazaniem
najwaĪniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalnoĞü.

Spółka akcyjna utworzona i prowadząca działalnoĞü zgodnie z prawem polskim, z siedzibą
w Zielonej Górze, pod adresem: ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, Polska.

Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów
konkurencyjnych, Zarząd ocenia, Īe Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod
wzglĊdem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem
drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez GrupĊ wyroby drewnianej architektury
ogrodowej przeznaczone są do grodzenia, wyposaĪania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów
i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalnoĞü gospodarczą,
sprzedając swoje wyroby w Polsce oraz za granicą. Produkty Grupy są dostarczane głównie do
odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzedaĪy Grupy w roku
obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym 2014/2015).
Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i Ğwierkowego, a w skład głównych produktów
Grupy wchodzą m.in.: płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki,
krawĊdziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole, kwietniki, altany, domki
narzĊdziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajdują siĊ w bieĪącej produkcji.
Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co całoĞü procesu produkcyjnego oraz dostaw do
kontrahentów jest kontrolowana i realizowana przez GrupĊ, począwszy od zakupu drewna,
koĔcząc na pakowaniu i organizowaniu transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu
produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna siĊ od manipulacji surowca (tzn.
ciĊcia drewna na odpowiednie długoĞci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt
uboczny – kora), sortowania surowca według okreĞlonych długoĞci i Ğrednic, a nastĊpnie
przetarcia (czyli rozkroju kłód), w wyniku którego powstają półfabrykaty wykorzystywane
w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny. NastĊpnie półfabrykaty poddawane są
procesowi obróbki maszynowej i suszenia, a koĔcowymi etapami produkcji są montaĪ
pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego impregnacja. Tak
przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa takĪe najczĊĞciej organizuje i kontroluje
proces transportu do poszczególnych punktów sprzedaĪy naleĪących do jej klientów.
W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny),
który jest wykorzystywany przez GrupĊ do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo teĪ jest
bezpoĞrednio sprzedawany producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet,
zaliczany do najbardziej efektywnych Ĩródeł energii, uzupełnia ofertĊ produktową Grupy i jest
sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a takĪe niedawno
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwiĊkszym
producentem pelletu w Polsce (wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu
na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet wyłącznie w oparciu o własny czysty surowiec
w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem produkcyjnym architektury
ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniającym bardzo wysoką jakoĞü surowca, a przez to
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwiĊkszych tego typu
obiektów zarówno w Polsce, jak i w Europie. W wiĊkszoĞci odbiorcami pelletu są klienci
z Europy Zachodniej, a ok. 40% produkcji trafia do polskich klientów. Moce produkcyjne Zakładu
Produkcji Pellet utrzymywane są na poziomie 110–120 tys. ton rocznie, a nowoczesne linie
produkcyjne gwarantują produkt o stałej i równoczeĞnie wysokiej jakoĞci.
Grupa prowadzi produkcjĊ w czterech głównych nowoczesnych, zautomatyzowanych zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji
Pellet), po jednym w LubiĊcinie i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym
Kisielinie, a takĪe w zakładzie w Wielkiej Brytanii (w Telford). Na DatĊ Prospektu Grupa,
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poprzez SpółkĊ ZaleĪną – MrGarden, realizuje równieĪ budowĊ kolejnego zakładu
produkcyjnego w Grudziądzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne połoĪenie geograficzne
zakładów produkcyjnych (Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudziądz
– niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a takĪe na terenie SSE) stanowi znaczącą
przewagĊ operacyjną w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów. Zakład
w Grudziądzu bĊdzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do
sprzedaĪy na róĪne rynki. Zakład produkcyjny w Grudziądzu bĊdzie najnowoczeĞniejszym
i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonującym w ramach Grupy i bĊdzie umoĪliwiał
równieĪ produkcjĊ wyrobów o wysokiej jakoĞci (tj. m.in. wyroby suszone), a takĪe zostanie
wyposaĪony w maszyny, które bĊdą mogły produkowaü wyroby charakterystyczne dla rynku
brytyjskiego, tj. lap panels (obecnie montowane przez GrupĊ z komponentów dostarczanych
przez innych producentów, a docelowo Grupa ma realizowaü pełny proces produkcji,
począwszy od nabycia surowca).
Model biznesowy
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów
konkurencyjnych Zarząd ocenia, Īe Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod
wzglĊdem wolumenu produkcji w m3, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem
drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy
technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcjĊ aĪ po pakowanie gotowych
wyrobów. Grupa takĪe zarządza w pełni logistyką dostaw do wiĊkszoĞci swoich klientów.
Ponadto, w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, Grupa uzyskuje produkt
uboczny, który w czĊĞci sprzedaje, a w czĊĞci przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy
umoĪliwia pełną kontrolĊ procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umoĪliwia terminową
realizacjĊ skomplikowanych zamówieĔ, uzyskiwanie wyĪszych marĪ, zapewnienie wysokiej
jakoĞci produktu koĔcowego. Dodatkowo, integracja procesu produkcyjnego umoĪliwia Grupie
unikalną jego optymalizacjĊ oraz pełne wykorzystanie surowca.
Przewagi konkurencyjne
Zarząd jest przekonany, Īe wymienione poniĪej przewagi konkurencyjne Grupy bĊdą
kluczowymi czynnikami umoĪliwiającymi Grupie wykorzystanie przyszłych moĪliwoĞci
rozwoju i osiągniĊcie celów strategicznych.
•

Wiodący producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej w Europie

•

Pionowa integracja łaĔcucha dostaw

•

Silne zaplecze produkcyjne oraz wysoka sprawnoĞü operacyjna
Rozbudowane moce produkcyjne
ޤ
Nowoczesny park maszynowy zapewniający produkcjĊ wyrobów wysokiej
jakoĞci
ޤ
ZwiĊkszona efektywnoĞü operacyjna dziĊki zastosowaniu systemów
wspierających
ޤ
Wieloletnie doĞwiadczenie w nabywaniu surowca drzewnego
ޤ
Dogodna lokalizacja głównych zakładów produkcyjnych
ޤ
Model biznesowy pozwalający na utylizacjĊ całoĞci surowca drzewnego
ޤ
Zarządzanie sezonowoĞcią
ޤ

•

Unikalna zdolnoĞü zarządzania logistyką wysoko oceniana przez klientów

•

ZałoĪyciel i Zarząd posiadający unikalne doĞwiadczenie w branĪy

•

Korzystna sytuacja finansowa oraz silna baza kapitałowa

•

ObecnoĞü na wielu rynkach europejskich

Strategia
Celem strategicznym Grupy jest budowanie wartoĞci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie
pozycji wiodącego pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury
ogrodowej w Europie.
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Elementy strategii Grupy, które mają zapewniü osiągniĊcie załoĪonego celu, zostały wskazane
poniĪej:

B.4a

Tendencje

•

ZwiĊkszenie sprzedaĪy produktów Grupy

•

ZwiĊkszenie mocy produkcyjnych Grupy

•

Realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających
wpływ na emitenta oraz na branĪe, w których emitent prowadzi działalnoĞü.
Zdaniem Zarządu nastĊpujące tendencje, w tym w zakresie produkcji, sprzedaĪy, kształtowania
siĊ stanów magazynowych produktów oraz kosztów i cen sprzedaĪy produktów Grupy,
wpływają i bĊdą wpływaü na jej działalnoĞü do koĔca roku obrotowego 2015/2016,
a w niektórych przypadkach równieĪ w dłuĪszym horyzoncie czasowym, przekraczającym
bieĪący rok obrotowy:

B.5 Grupa

•

wahania wielkoĞci
pogodowymi;

•

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

•

wzrost zdolnoĞci produkcyjnych Grupy ze wzglĊdu na planowane rozpoczĊcie
produkcji w zakładzie w Grudziądzu;

•

korzystanie przez GrupĊ z ulg podatkowych w ramach SSE;

•

relacje kursów walut do złotego, w szczególnoĞci zmiany kursu złotego do euro, jak
równieĪ złotego do funta szterlinga;

•

polityka dokonywania zamówieĔ przez głównych klientów Grupy (w tym: terminy
realizacji zamówieĔ, liczba i wielkoĞü dostaw jednostkowych (franco) oraz
mechanizmy ustalania cen sprzedaĪy produktów Grupy); oraz

•

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

sprzedaĪy

produktów

Grupy

spowodowane

czynnikami

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsce emitenta w tej grupie – w przypadku
emitenta, który jest czĊĞcią grupy.
Na DatĊ Prospektu GrupĊ tworzy Spółka oraz szeĞü Spółek ZaleĪnych:
•

MRGARDEN sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

•

STELMET IP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

•

UK Investment sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze;

•

SB Grange Holding Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;

•

Grange Fencing Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania;

•

NATUR SYSTEM SARL z siedzibą w Saint Zacharie, Francja.

Na DatĊ Prospektu podmiotem dominującym Grupy jest Spółka.
B.6 Znaczni
akcjonariusze

W zakresie znanym emitentowi imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, bezpoĞrednio lub
poĞrednio, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na
mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkoĞci udziału kaĪdej z takich osób.
NaleĪy wskazaü, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeĞli ma
to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, naleĪy podaü, czy emitent jest, bezpoĞrednio
lub poĞrednio, podmiotem posiadanym lub kontrolowanym, oraz wskazaü podmiot
posiadający lub kontrolujący, a takĪe opisaü charakter tej kontroli.
Na DatĊ Prospektu akcjonariuszami Spółki są:
•
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Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą w Warszawie, 02-019
Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego

STELMET S.A.

przez Sąd OkrĊgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995
(„Akcjonariusz Sprzedający”, „Rainbow Fund 2”), posiadający łącznie 27.873.051
Akcji (w tym 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz 2.923.051 akcji
zwykłych imiennych serii B), stanowiących 99,917% w kapitale zakładowym Spółki
i uprawniających do wykonywania 99,917% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu; oraz
•

Stelmet sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 20,
wpisana do rejestru przedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej
Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000395445, posiadająca 22.954 Akcji (tj. akcji zwykłych imiennych serii A),
stanowiących 0,083% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania
0,083% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Rainbow Fund 2 jest funduszem inwestycyjnym zamkniĊtym, utworzonym zgodnie z przepisami
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, zarządzanym przez Copernicus Capital Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Na DatĊ Prospektu Stanisław
BieĔkowski posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych na okaziciela serii A i B
oraz jest uprawniony do wykonywania uprawnieĔ przysługujących zgromadzeniu inwestorów
okreĞlonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.
Na DatĊ Prospektu 99% kapitału zakładowego Stelmet sp. z o.o. (tj. 99 udziałów),
uprawniających do wykonywania 99% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników
Stelmet sp. z o.o. przysługuje Stanisławowi BieĔkowskiemu, który jednoczeĞnie pełni funkcjĊ
jedynego członka zarządu (prezesa zarządu) Stelmet sp. z o.o. Pozostały jeden udział w kapitale
zakładowym Stelmet sp. z o.o. przysługuje Małgorzacie BieĔkowskiej.
KaĪda Akcja uprawnia do wykonywania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Poza
wskazanymi powyĪej akcjonariusze Spółki nie posiadają Īadnych innych praw głosu w Spółce
ani nie są w Īaden inny sposób uprzywilejowani pod wzglĊdem prawa głosu.
Na DatĊ Prospektu Spółka jest podmiotem bezpoĞrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza
Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający wykonuje prawa akcjonariusza okreĞlone
w szczególnoĞci w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w Statucie. DziĊki posiadaniu 99,917%
głosów na Walnym Zgromadzeniu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach korporacyjnych,
które leĪą w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, takich jak zmiana Statutu, emisja nowych
akcji Spółki, obniĪenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych, wypłata
dywidendy, powoływanie członków Rady Nadzorczej i inne czynnoĞci, które zgodnie
z Kodeksem Spółek Handlowych czy Statutem wymagają zwykłej albo kwalifikowanej
wiĊkszoĞci głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki zawiera postanowienia dotyczące przeciwdziałania naduĪywaniu kontroli przez
akcjonariusza wiĊkszoĞciowego Spółki. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu przynajmniej 2 (dwóch)
członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie musi spełniaü kryteria
niezaleĪnoĞci od Spółki oraz wszelkich podmiotów posiadających istotne relacje ze Spółką.
W związku z powyĪszym na DatĊ Prospektu bezpoĞrednia kontrola nad Rainbow Fund 2, a co
za tym idzie poĞrednia kontrola nad Spółką, jest sprawowana przez Stanisława BieĔkowskiego.
Po przeprowadzeniu Oferty Stanisław BieĔkowski bĊdzie nadal sprawowaü bezpoĞrednią
kontrolĊ nad Rainbow Fund 2 oraz poĞrednią kontrolĊ nad Spółką.
B.7 Wybrane
historyczne
informacje
finansowe

Wybrane najwaĪniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta,
przedstawione dla kaĪdego roku obrotowego okresu objĊtego historycznymi informacjami
finansowymi, jak równieĪ dla nastĊpującego po nim okresu Ğródrocznego, wraz
z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym
wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje siĊ za spełniony
przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.
NaleĪy dołączyü opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego
emitenta w okresie objĊtym najwaĪniejszymi historycznymi informacjami finansowymi
lub po zakoĔczeniu tego okresu.
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2016 r., okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. i okres
dwunastu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat
w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r., w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r. i okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony

Za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2015 r.

Zmiana

Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r./
Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 30 czerwca
2015 r.
2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. /
Okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

(%)

DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ..................................

456.197

430.309

512.730

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług .......

456.061

430.126

512.508

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy towarów
i materiałów .......................................................

136

183

222

(25,7)

(38,7)

Koszt własny sprzedaĪy...................................

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 sprzedaĪy ...................

164.966

132.357

158.326

24,6

4,2

Koszty sprzedaĪy ...............................................

74.152

55.113

64.788

34,5

14,5

Koszty ogólnego zarządu...................................

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 działalnoĞci 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 sprzedaĪy jednostek
zaleĪnych (+/-)...................................................

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 działalnoĞci
kontynuowanej.................................................

47.160

70.409

81.882

(33,0)

(42,4)

Zysk (strata) netto z działalnoĞci
zaniechanej ........................................................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto ...........................................

47.160

70.490

81.882

(33,1)

(42,4)

DziałalnoĞü zaniechana

Zysk (strata) netto przypadający:
-

akcjonariuszom podmiotu dominującego ...

47.869

70.777

82.249

(32,4)

(41,8)

-

akcjonariuszom mniejszoĞciowym .............

(709)

(368)

(367)

92,7

93,2

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
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Przychody ze sprzedaĪy spadły o 56,5 mln PLN, czyli o 11%, do 456,2 mln PLN w okresie
dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,8 mln PLN w okresie
dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu
9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług spadły o 56,4 mln PLN, czyli o 11%, do 456,1 mln
PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,5
mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu
na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Na koszt własny sprzedaĪy składał siĊ głównie koszt sprzedanych produktów i usług, który
spadł o 63,1 mln PLN, czyli o 18% w okresie w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 354,2 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu
12-miesiĊcznego.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata obrotowe zakoĔczone 30 wrzeĞnia 2015 r.
oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat
w latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Zmiana
Rok obrotowy
2014/2015 /
rok obrotowy
2013/2014

Rok obrotowy
2013/2014 /
rok obrotowy
2012/2013

(%)

DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ...................................................

636.422

408.591

358.293

55,8

14,0

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług ........................

636.167

408.482

355.352

55,7

15,0

Przychody ze sprzedaĪy towarów i materiałów ..................

255

109

2.941

133,9

(96,3)

Koszt własny sprzedaĪy ...................................................

(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 sprzedaĪy ....................................

193.619

149.020

122.694

29,9

21,5

Koszty sprzedaĪy ...............................................................

(80.582)

(52.421)

(43.335)

53,7

21,0

Koszty ogólnego zarządu ...................................................

(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 sprzedaĪy jednostek zaleĪnych (+/-) ..........

-

-

1.310

-

(100,0)

Zysk (strata) z działalnoĞci 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
metodą praw własnoĞci (+/-) ..............................................

691

-

(17)

-

(100,0)

58.590

(7,2)

40,6

Zysk (strata) przed opodatkowaniem..............................

76.467

82.404

Podatek dochodowy ...........................................................

(3.553)

68

5.254

(5.325,0)

(98,7)

Zysk (strata) netto z działalnoĞci kontynuowanej ..........

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

DziałalnoĞü zaniechana

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalnoĞci zaniechanej .....................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto ............................................................

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

Zysk (strata) netto przypadający:
-

akcjonariuszom podmiotu dominującego ...................

80.838

82.311

53.335

(1,8)

54,3

-

podmiotom niekontrolującym ....................................

(818)

25

1

(3.372,0)

2.400,0

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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Przychody ze sprzedaĪy 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 wzglĊdu na wzrost przychodów ze sprzedaĪy 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 sprzedaĪy produktów był spowodowany przede wszystkim przez (i)
zwiĊkszenie skali prowadzonej działalnoĞci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej
w 2014 r.; (ii) wydłuĪenie w Spółce roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące oraz (iii)
zwiĊkszenie sprzedaĪy do dotychczasowych klientów Grupy.
W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzedaĪy usług utrzymywały siĊ 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 sprzedaĪy 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 wzglĊdu na wzrost przychodów ze sprzedaĪy 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 sprzedaĪy produktów był przede wszystkim spowodowany przez (i)
korzystny wpływ czynników pogodowych na poziom sprzedaĪy wyrobów architektury
ogrodowej, (ii) wzrost wolumenu sprzedaĪy podstawowych produktów Grupy, który wynikał
głównie z rosnącej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców oraz zwiĊkszenia
sprzedaĪy do dotychczasowych klientów Grupy.
W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzedaĪy 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 wzglĊdu na zmniejszenie czynszów dzierĪawnych do
podmiotów powiązanych Grupy.
W latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominujący udział stanowiły koszty zuĪycia
materiałów i energii (odpowiednio 56,8%, 54,5% i 52,8%), koszty ĞwiadczeĔ 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 wzglĊdu na wzrost kosztów zuĪycia materiałów i energii (o 148,2 mln PLN). Wskazany
wyĪej wzrost spowodowany był znaczącym zwiĊkszeniem wielkoĞci produkcji celem
odbudowy zasobów magazynowych po wyjątkowo korzystnym sezonie. WyĪszy niĪ
proporcjonalny wzrost kosztów własnych sprzedaĪy 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 sprzedaĪy oraz kosztów zarządu wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing,
której działalnoĞü charakteryzowała siĊ wyĪszymi kosztami sprzedaĪy oraz zarządu w stosunku
do przychodów, co dla wyników Grupy w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wyĪszym niĪ
proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzedaĪy i zarządu w stosunku do wzrostu przychodów.
Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizujących wartoĞü
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 wzglĊdu na wzrost kosztów zuĪycia materiałów i energii (o 32,3 mln PLN).
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30
czerwca

Na dzieĔ
30
wrzeĞnia

2016 r.

AKTYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30
czerwca
2016 r. /
Na dzieĔ
30
wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30
wrzeĞnia
2015 r. /
Na dzieĔ
30
czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30
czerwca
2014 r. /
Na dzieĔ
30
czerwca
2013 r.

(%)

AKTYWA TRWAŁE
WartoĞü firmy ................................

26.823

28.520

1.876

1.876

(6,0)

1420,3

0,0

WartoĞci 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

NieruchomoĞci inwestycyjne .........

20.498

20.863

24.517

23.655

(1,7)

(14,9)

3,6

Inwestycje w jednostkach
zaleĪnych .......................................

650

-

43

23

-

(100,0)

87,0

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

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci i poĪyczki ....................

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
miĊdzyokresowe.............................

-

-

-

-

-

-

-

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

Zapasy ............................................

78.253

86.220

33.892

30.884

(9,2)

154,4

9,7

NaleĪnoĞci z tytułu umów
o usługĊ budowlaną ........................

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci ...

175.349

131.885

149.414

96.472

33,0

(11,7)

54,9

NaleĪnoĞci z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego....................

-

112

71

146

(100,0)

57,7

(51,4)

PoĪyczki .........................................

-

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty
finansowe .......................................

1.534

2.916

288

-

(47,4)

912,5

-

Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe ...........................

-

756

-

-

(100,0)

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe.............................

5.727

4.739

2.964

2.562

20,8

59,9

15,7

7.593

29.395

8.385

12.922

(74,2)

250,6

(35,1)

AKTYWA OBROTOWE

ĝrodki pieniĊĪne i ich

ekwiwalenty ...................................
Aktywa zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaĪy ............

-

-

-

-

-

-

-

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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Najistotniejszymi składnikami aktywów Grupy w okresie objĊtym historycznymi informacjami
finansowymi były: (i) rzeczowe aktywa trwałe; (ii) naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe naleĪnoĞci oraz (iii) zapasy, które na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio
53,5%, 23,7% i 10,6% sumy aktywów Grupy, według stanu na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r.
odpowiednio 46,7%, 21,3% i 13,9% sumy aktywów Grupy, 52,5%, 31,2% i 7,1% sumy
9
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aktywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. oraz 57,9%, 23,2% i 7,4% sumy
aktywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2013 r.
Wzrost wartoĞci aktywów trwałych odnotowany na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. w stosunku do
wartoĞci odnotowanej na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. wynikał miĊdzy innymi z: (i) rozpoczĊcia
budowy zakładu w Grudziądzu; oraz (ii) przejĊcia spółki Grange Fencing. Natomiast wzrost
wartoĞci aktywów obrotowych wynikał z faktu przejĊcia spółki Grange Fencing oraz
charakterystyki działalnoĞci Spółki wynikającej z sezonowoĞci, w związku, z którą aktywa
obrotowe na dzieĔ 30 czerwca danego roku kształtują siĊ na innym poziomie niĪ odpowiednio
na dzieĔ 30 wrzeĞnia danego roku.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30
czerwca

Na dzieĔ
30
wrzeĞnia

2016 r.
PASYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30
czerwca
2016 r. /
Na dzieĔ
30
wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30
wrzeĞnia
2015 r. /
Na dzieĔ
30
czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30
czerwca
2014 r. /
Na dzieĔ
30
czerwca
2013 r.

(%)

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy .......................

27.896

27.896

50

4.170

0,0

55.692,0

(98,8)

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

-

-

-

-

-

-

-

Kapitał ze sprzedaĪy akcji
powyĪej ich wartoĞci
nominalnej .....................................

14.432

14.432

-

-

0,0

-

-

Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających oraz róĪnice
kursowe ..........................................

(939)

156

91

155

(701,9)

71,4

(41,3)

Pozostałe kapitały ........................... 267.294

(11,3)

206.240

158.890

179.081

29,6

29,8

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 przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej ....................................

47.869

80.838

82.311

53.335

(40,8)

(1,8)

54,3

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej .................................... 370.121

331.571

243.313

192.840

11,6

36,3

26,2

-

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

148.468

79.478

119.228

26,0

86,8

(33,3)

1.403

5.029

8.910

91,7

(72,1)

(43,6)

Udziały mniejszoĞci........................
ZOBOWIĄZANIA

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne ......................... 187.076

10

Leasing finansowy ..........................

2.690

Pochodne instrumenty
finansowe .......................................

1.192

281

-

759

324,2

Pozostałe zobowiązania ..................

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

-

-

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ pracowniczych ..............

676

490

449

356

38,0

9,1

26,1

Pozostałe rezerwy
długoterminowe ..............................

18

-

-

-

-

Długoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe .............................

3.639

3.613

3.941

4.204

0,7

(8,3)

(6,3)

Zobowiązania długoterminowe .... 212.234

171.189

89.996

133.476

24,0

90,2

(32,6)

(100,0)
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ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
zobowiązania..................................

45.697

41.689

65.440

25.517

9,6

(36,3)

156,5

Zobowiązania z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego....................

4.199

8.561

136

-

(51,0)

6.194,9

-

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne .........................

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)

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ 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
miĊdzyokresowe.............................

32.695

25.387

28.937

20.618

28,8

(12,3)

40,3

Zobowiązania krótkoterminowe .....

63,1

156.485

116.977

143.892

88.212

33,8

(18,7)

Zobowiązania 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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Najistotniejszymi składnikami pasywów Grupy w okresie objĊtym historycznymi informacjami
finansowymi były: (i) kredyty, poĪyczki, inne instrumenty dłuĪne; (ii) zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz (iii) rozliczenia miĊdzyokresowe stanowiły
odpowiednio 33,2%, 6,2% i 4,9% sumy pasywów Grupy, według stanu na dzieĔ 30 czerwca
2016 r., 28,4%, 6,7% i 4,7% sumy pasywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r.,
24,1%, 13,7% i 6,9% sumy pasywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. oraz
35,6%, 6,1% i 6,0% sumy pasywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2013 r. Na
krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe składają siĊ głównie rezerwy na bonus dla
klientów Grupy, które są związane z realizowaną sprzedaĪą drewnianej architektury ogrodowej
(krajową oraz zagraniczną). WiĊkszoĞü z nich jest ostatecznie rozliczana w kolejnym roku
obrotowym Grupy (najczĊĞciej w I kwartale roku kalendarzowego).
Wzrost wartoĞci kredytów długoterminowych na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. w stosunku do dnia
30 czerwca 2014 r. wynikał głównie z zaciągniĊcia kredytu akwizycyjnego na przejecie Grange
Fencing oraz kredytu inwestycyjnego na budowĊ zakładu w Grudziądzu.
Wzrost wartoĞci kredytów krótkoterminowych na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. w stosunku do dnia
30 wrzeĞnia 2015 r. wynikał głównie z: (i) charakterystyki działalnoĞci Spółki wynikającej
z sezonowoĞci, w wyniku, której zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto, które jest finansowane
kredytami krótkoterminowymi, jest wyĪsze na koniec czerwca danego roku niĪ na koniec wrzeĞnia
danego roku; oraz (ii) nadpłynnoĞci, którą Grupa wykazywała na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. NaleĪy
wskazaü, iĪ w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2015 r. Grupa, istotnie
zmniejszyła swoje zadłuĪenie krótkoterminowe z tytułu kredytów. Na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r.
Grupa była nadpłynna, o czym Ğwiadczą wyliczone na ten dzieĔ wskaĨniki płynnoĞci. W okresie od
dnia 30 wrzeĞnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w związku z realizacją budowy zakładu
w Grudziądzu i zaangaĪowaniem przez GrupĊ Ğrodków na realizacje tej inwestycji płynnoĞü Spółki
wróciła do normalnych poziomów, co wiązało siĊ ze wzrostem kredytów krótkoterminowych.
Przepływy pieniĊĪne
W okresie od 30 czerwca 2013 r. do Daty Prospektu głównym Ĩródłem płynnoĞci dla Grupy są:
(i) Ğrodki pieniĊĪne uzyskane z działalnoĞci operacyjnej; (ii) kredyty i poĪyczki; (iii) leasingi
oraz (iv) faktoring.
Główne potrzeby finansowe Grupy obejmują finansowanie działalnoĞci operacyjnej i wydatków
inwestycyjnych oraz terminową spłatĊ zadłuĪenia z tytułu kredytów w rachunku kredytowym
(w tym takĪe inwestycyjnych). Celem strategii finansowej Spółki jest utrzymanie równowagi
pomiĊdzy ciągłoĞcią a elastycznoĞcią finansowania przez korzystanie z róĪnych Ĩródeł
finansowania, Grupa finansuje wydatki inwestycyjne głównie z wpływów generowanych
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z działalnoĞci operacyjnej z ewentualnym wykorzystywaniem dostĊpnego kredytu w rachunku
bieĪącym oraz w przypadku znaczących wydatków inwestycyjnych – takĪe z kredytów
inwestycyjnych. Dodatnie przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci operacyjnej wynikały przede
wszystkim z zysku netto (udział zysku netto kształtował siĊ na poziomie od 60% do 90%).
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów
pieniĊĪnych za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2015 r. oraz za kaĪde z trzech lat obrotowych zakoĔczonych, odpowiednio,
30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r.
Za okres
Za okres
Za okres
Za okres
9 miesiĊcy 12 miesiĊcy od 1 lipca
od 1 lipca
zakoĔczony zakoĔczony 2014 r. do 2013 r. do
30 czerwca 30 czerwca 30 wrzeĞnia 30 czerwca
2015 r.
2014 r.
2016 r.
2015 r.
(tys. PLN)
(niezbadane)

Za okres
od 1 lipca
2012 r. do
30 czerwca
2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
50.283

54.311

122.201

56.870

77.369

(115.357)

(84.741)

(126.526)

(22.483)

(5.404)

43.272

48.142

25.335

(38.924)

(69.278)

operacyjnej ........................................................

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
inwestycyjnej .....................................................

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
finansowej .........................................................

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie
przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci operacyjnej w wysokoĞci 50,3 mln PLN. Dodatnie
przepływy Ğrodków pieniĊĪnych netto z działalnoĞci operacyjnej wynikały przede wszystkim
z zysku netto (w wysokoĞci 60,9 mln PLN).
W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. działalnoĞü inwestycyjna spowodowała
wypływy Ğrodków pieniĊĪnych netto w wysokoĞci 115,4 mln PLN. Wypływy Ğrodków
pieniĊĪnych dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych związanych z realizacją
budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudziądzu.
W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. działalnoĞü finansowa wygenerowała
dodatnie przepływy pieniĊĪne netto w wysokoĞci 43,3 mln PLN, które wynikały głównie
z zaciągniĊcia kredytów współfinansujących budowĊ zakładu w Grudziądzu.
B.8 Wybrane
najwaĪniejsze
informacje
finansowe pro
forma

Wybrane najwaĪniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najwaĪniejszych informacjach finansowych pro forma naleĪy wyraĨnie
stwierdziü, Īe ze wzglĊdu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą
sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej
spółki ani jej wyników.
Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera informacji pro forma.

B.9 Prognozowana
lub szacowana
wartoĞü zysku

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków naleĪy podaü wielkoĞü liczbową.
Nie dotyczy. Emitent nie publikuje prognoz ani szacunków zysków.

B.10 ZastrzeĪenia
biegłego
rewidenta

Opis charakteru wszystkich zastrzeĪeĔ zawartych w raporcie biegłego rewidenta
w odniesieniu do historycznych informacji finansowych.

B.11 Kapitał
obrotowy

W przypadku, gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego
obecnych potrzeb, naleĪy załączyü wyjaĞnienie.

Nie dotyczy. Raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji
finansowych nie zawierały zastrzeĪeĔ.

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb.
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Dział C – papiery wartoĞciowe
C.1 Akcje Oferowane Opis typu i klasy papierów wartoĞciowych stanowiących przedmiot oferty lub
dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartoĞciowych.
W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują łącznie nie mniej niĪ 1 oraz nie
wiĊcej niĪ 5.872.843 akcji zwykłych na okaziciela o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, w
tym nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C Spółki
i nie wiĊcej niĪ 4.404.633 istniejących akcji wyemitowanych w kapitale zakładowym Spółki.
Spółka oferuje nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych
na okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedający oferuje nie wiĊcej niĪ 4.404.633 akcji
zwykłych na okaziciela serii A i B, w tym nie wiĊcej niĪ 1.481.582 istniejących akcji serii A
oraz nie wiĊcej niĪ 2.923.051 istniejących akcji serii B.
Na DatĊ Prospektu Spółka zamierza ubiegaü siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniejących
akcji Spółki o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A
oraz 2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równieĪ nie wiĊcej niĪ 1.468.210 akcji zwykłych
serii C o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda objĊtych publiczną subskrypcją oraz nie wiĊcej
niĪ 1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C.
C.2 Waluta Oferty

Waluta emisji papierów wartoĞciowych.
Akcje są emitowane w złotych (PLN).

C.3 Kapitał
zakładowy

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych
w pełni. WartoĞü nominalna akcji lub wskazanie, Īe akcje nie mają wartoĞci nominalnej.
Na DatĊ Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.896.005,00 PLN i dzieli siĊ na:
•

24.972.954 (słownie: dwadzieĞcia cztery miliony dziewiĊüset siedemdziesiąt dwa
tysiące dziewiĊüset piĊüdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii A o wartoĞci
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) kaĪda, oraz

•

2.923.051 (słownie: dwa miliony dziewiĊüset dwadzieĞcia trzy tysiące piĊüdziesiąt
jeden) akcji zwykłych imiennych serii B, o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN (słownie:
jeden złoty) kaĪda.

Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału
majątku w przypadku likwidacji Spółki.
Wszystkie Akcje zostały w pełni opłacone.
C.4 Prawa związane
z akcjami

Opis praw związanych z papierami wartoĞciowymi.
Prawa i obowiązki związane z Akcjami okreĞla w szczególnoĞci Kodeks Spółek Handlowych,
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut.
PoniĪej wymieniono najwaĪniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami, które bĊdą
przysługiwaü akcjonariuszom Spółki od Dnia Dopuszczenia:
•

akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami;

•

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

•

akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objĊcia akcji Spółki nowej emisji
w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru);

•

w przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli Spółki dzieli siĊ pomiĊdzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do
dokonanych przez kaĪdego z nich wpłat na kapitał zakładowy;

•

akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach; kaĪda Akcja daje
prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu;
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C.5 Ograniczenia
dotyczące
swobodnej
zbywalnoĞci
papierów
wartoĞciowych
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•

akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej połowĊ kapitału zakładowego
Spółki lub co najmniej połowĊ ogółu głosów w Spółce przysługuje prawo zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

•

akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą Īądaü zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku obrad tego Walnego
Zgromadzenia;

•

akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą Īądaü umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku
obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia;

•

akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszaü Spółce
na piĞmie lub przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
lub spraw, które mają zostaü wprowadzone do porządku obrad;

•

kaĪdy akcjonariusz Spółki ma prawo Īądaü wydania mu odpisów wniosków
w sprawach objĊtych porządkiem obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia;

•

kaĪdy akcjonariusz Spółki ma prawo Īądaü wydania odpisów sprawozdania Zarządu
z działalnoĞci Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóĨniej na piĊtnaĞcie dni przed Walnym
Zgromadzeniem;

•

akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na
Walnym Zgromadzeniu, mają prawo Īądania, aby lista obecnoĞci na Walnym
Zgromadzeniu była sprawdzona przez wybraną w tym celu komisjĊ, złoĪoną co
najmniej z trzech osób;

•

Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad
Walnego Zgromadzenia, na jego Īądanie informacji dotyczących Spółki, jeĪeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objĊtej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia;

•

akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego
Spółki przysługuje prawo do Īądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania
oddzielnymi grupami;

•

akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarĪania uchwał podjĊtych przez Walne
Zgromadzenie w drodze powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie
niewaĪnoĞci uchwały;

•

zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub
akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne
Zgromadzenie moĪe podjąü uchwałĊ w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki,
okreĞlonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw.

Opis ograniczeĔ dotyczących swobodnej zbywalnoĞci papierów wartoĞciowych.
Ustawowe ograniczenia zbywalnoĞci akcji
Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Kodeks
Spółek Handlowych przewidują, miĊdzy innymi, nastĊpujące ograniczenia dotyczące
swobodnej zbywalnoĞci akcji:
•

obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąĪy na kaĪdym, kto: (i) osiągnął 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 osiągnął, 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 są dopuszczone do obrotu na
rynku oficjalnych notowaĔ giełdowych (na DatĊ 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) osiągnął lub przekroczył okreĞlony próg ogólnej liczby głosów w związku
z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które (a) po upływie
terminu zapadalnoĞci bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do
nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych juĪ przez emitenta
lub (b) odnoszą siĊ do akcji emitenta w sposób poĞredni lub bezpoĞredni i mają skutki
ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych okreĞlonych w punkcie
(a) powyĪej, niezaleĪnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie
pieniĊĪne; (vi) wykonał uprawnienie do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złoĪenia
uprzednio zawiadomienia zgodnie z punktem (v), jeĪeli wskutek nabycia akcji łączna
liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej okreĞlone w punktach (i) oraz (ii);
•

obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji
w przypadku: (i) nabycia akcji uprawniających 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 informacjĊ poufną;

•

zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu
zamkniĊtego przez osoby okreĞlone w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi;

•

spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma
obowiązek zawiadomiü spółkĊ zaleĪną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji
w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia
wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej reprezentujących wiĊcej niĪ 33%
kapitału zakładowego spółki zaleĪnej.
Umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji
ħródłem umownego ograniczenia zbywalnoĞci Akcji bĊdzie Umowa o Plasowanie Akcji.
C.6 Dopuszczenie do
notowania na
GPW

Wskazanie, czy oferowane papiery wartoĞciowe są lub bĊdą przedmiotem wniosku
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz wskazanie wszystkich rynków
regulowanych, na których papiery wartoĞciowe są lub mają byü przedmiotem obrotu.
Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na Īadnym rynku regulowanym.
Spółka zamierza złoĪyü wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniejących akcji
Spółki o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A oraz
2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równieĪ nie wiĊcej niĪ 1.468.210 akcji zwykłych serii C
o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda objĊtych publiczną subskrypcją oraz nie wiĊcej niĪ
1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C.
W przypadku niespełnienia przez SpółkĊ wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku
regulowanym przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie
GPW, Spółka nie zamierza ubiegaü siĊ 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 wiadomoĞci w trybie art.
51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został
opublikowany Prospekt. W szczególnoĞci, w przypadku braku objĊcia i opłacenia Akcji
Sprzedawanych a takĪe w sytuacji objĊcia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji
Sprzedawanych, w liczbie uniemoĪliwiającej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na
rynku regulowanym, informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci 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 przesuniĊty w celu umoĪliwienia inwestorom złoĪenia
oĞwiadczenia o uchyleniu siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu na Akcje Oferowane.
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C.7 Polityka
dywidendy

Opis polityki dywidendy
Zarząd jest przychylnie nastawiony do moĪliwoĞci rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu
wypłaty dywidendy, począwszy od podziału ewentualnego zysku za rok obrotowy 2017/2018.
Decyzje Zarządu dotyczące rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz
jej wysokoĞci bĊdą podejmowane po zakoĔczeniu kaĪdego roku obrotowego. KaĪdorazowo
decyzja taka bĊdzie uwzglĊdniaü przede wszystkim wysokoĞü wypracowanych przepływów
gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym i skonsolidowanym rocznym
sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz moĪliwoĞü i koszt
pozyskania przez SpółkĊ finansowania dłuĪnego, jak równieĪ wysokoĞü kwot, które mogą
zostaü przeznaczone na wypłatĊ dywidendy.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy moĪe jednak w miarĊ potrzeby podlegaü przeglądowi
przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie bĊdą podejmowane z uwzglĊdnieniem szeregu róĪnych
czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw dalszej działalnoĞci, przyszłych zysków,
zapotrzebowania na Ğrodki pieniĊĪne, sytuacji finansowej, poziomu płynnoĞci, planów ekspansji
oraz wymogów prawa w tym zakresie.
Wypłata dywidendy oraz okreĞlenie wysokoĞci wypłacanej dywidendy zaleĪy ostatecznie od
decyzji akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze
nie są związani Īadną rekomendacją Zarządu.
Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz
zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich
nabycia (a w wypadku Nowych Akcji, od daty ich rejestracji w KRS), pod warunkiem podjĊcia
przez Walne Zgromadzenia uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki
na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy.

Dział D – Ryzyko
D.1 Ryzyka
charakterystyczne
dla Spółki lub jej
branĪy
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NajwaĪniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla
emitenta lub jego branĪy.
Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Grupa
prowadzi działalnoĞü
•

Ryzyko związane ze spodziewanym wystąpieniem 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 związane
z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej mogą mieü istotny negatywny
wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe
cenĊ Akcji, miĊdzy innymi poprzez zmniejszenie przychodów Grupy ze sprzedaĪy
produktów do Wielkiej Brytanii.

•

Ryzyko wzrostu ceny surowca drzewnego – koszty pozyskania surowca drzewnego
stanowią, najwiĊkszy udział ogólnych kosztów własnych sprzedaĪy Grupy, których
zwiĊkszenie moĪe doprowadziü do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjnoĞci
produktów Grupy lub spadku poziomu sprzedaĪy.

•

Ryzyko wzrostu innych kosztów operacyjnych – inne koszty operacyjne Grupy
w znacznym zakresie zaleĪą od czynników pozostających poza jej kontrolą, Grupa nie
moĪe zapewniü, Īe bĊdzie w stanie przenieĞü wzrost innych kosztów operacyjnych na
odbiorców swoich produktów w celu zrekompensowania jego wpływu na wyniki
działalnoĞci 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 są poza
kontrolą Grupy, Grupa nie moĪe zapewniü, Īe bĊdzie mogła efektywnie przeciwdziałaü
negatywnemu wpływowi róĪnych czynników na wyniku działalnoĞci Grupy, w tym
w pełni zagospodarowaü powstający w procesie produkcyjnym produkt uboczny.

•

Ryzyko wzrostu konkurencji – Grupa jest naraĪona na ryzyko pojawienia siĊ nowych
podmiotów lub umocnienie pozycji przez podmioty historycznie prowadzące działalnoĞü
konkurencyjną w zakresie produkcji oraz sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej
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i pelletu, a zwiĊkszenie poziomu konkurencji moĪe doprowadziü do: (i) spadku
rentownoĞci prowadzonej działalnoĞci lub (ii) zmniejszenia wolumenu sprzedawanych
produktów.
Ryzyka dotyczące działalnoĞci Grupy
•

Ryzyko kursowe – Grupa prowadzi sprzedaĪ eksportową i istotna czĊĞü przychodów ze
sprzedaĪy jest realizowana w walucie innej niĪ PLN (głównie EUR i GBP). Z kolei
znaczna czĊĞü kosztów operacyjnych Grupy jest ponoszona w PLN, co wystawia
GrupĊ na ekspozycjĊ związaną z wahaniami kursów walut.

•

Grupa jest uzaleĪniona od kluczowego dostawcy surowca drzewnego – Lasy
PaĔstwowe posiadają na polskim rynku drzewnym pozycjĊ monopolisty i na wielu
obszarach Polski są jedynym dostawcą tego surowca, który jest kluczowym kosztem
operacyjnym Grupy i głównym kosztem wytworzenia wyrobów gotowych, a jego
wzrost moĪe doprowadziü do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjnoĞci
produktów Grupy lub spadku poziomu sprzedaĪy.

•

Ryzyko związane z charakterem warunków współpracy z odbiorcami drewnianej
architektury ogrodowej – w toku prowadzonej działalnoĞci Spółki z Grupy zawierają
z wiĊkszoĞcią odbiorców umowy, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3 lata oraz (iii) umowy
bezterminowe, z czego duĪa czĊĞü umów zawartych przez GrupĊ została zawarta na
okres jednego roku. Nie moĪna równieĪ wykluczyü, Īe Grupa nie bĊdzie w stanie
w przyszłoĞci odnowiü umów na dostawĊ produktów z niektórymi odbiorcami ze
wzglĊdu na niekorzystne warunki współpracy lub decyzje odbiorców o ograniczeniu
lub zaniechaniu dalszej współpracy z Grupą, co moĪe spowodowaü spadek wolumenu
sprzedaĪy jej produktów

•

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych – strategia Grupy koncentruje siĊ
głównie na budowaniu wartoĞci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji lidera
na rynku europejskim w zakresie sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej.
Elementy strategii, które mają zapewniü osiągniĊcie załoĪonego celu, obejmują: (i)
zwiĊkszenie sprzedaĪy produktów Grupy; (ii) zwiĊkszenie mocy produkcyjnych Grupy
oraz (iii) realizacjĊ synergii i optymalizacjĊ operacyjną. Grupa moĪe nie zrealizowaü
swoich celów strategicznych i nie osiągnąü zakładanych kierunków rozwoju
w nadchodzących latach w związku z wystąpieniem wielu okolicznoĞci oraz
czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych.

•

DziałalnoĞü biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opierają siĊ m.in. na szacunkach
trendów i rynków, które mogą byü niedokładne.

•

Grupa moĪe napotkaü trudnoĞci związane z planowaną inwestycją w zakład
produkcyjny w Grudziądzu – Grupa moĪe nie zrealizowaü swoich strategicznych
załoĪeĔ i nie osiągnąü zakładanych głównych kierunków rozwoju i korzyĞci
związanych z nową inwestycją w związku z wystąpieniem wielu okolicznoĞci oraz
czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, a w konsekwencji Grupa moĪe: (i) nie byü
w stanie sprzedaü dodatkowej iloĞci produktów, które wytworzy w związku ze
zwiĊkszeniem mocy produkcyjnych Grupy, lub (ii) nie wykorzystaü synergii
kosztowych związanych z nabyciem Grange Fencing, poprzez co nie bĊdzie w stanie
obniĪyü kosztów produkcji.

•

Ryzyko związane z usługami transportu realizowanymi dla Grupy – wszelkie
opóĨnienia transportów wynikające ze współpracy z dostawcami usług logistycznych
mogą spowodowaü brak moĪliwoĞci dostarczenia odbiorcom zamówionej przez nich
iloĞci produktów, utratĊ zaufania do Grupy jako partnera handlowego lub koniecznoĞü
zapłaty kar umownych na rzecz swoich odbiorców, a nawet zakoĔczenie współpracy
z danym odbiorcą, co w konsekwencji moĪe mieü istotny negatywny wpływ na
działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.

•

Ryzyko związane z sezonowoĞcią sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej
i pelletu – Grupa moĪe nie byü w stanie zrealizowaü zakładanego poziomu sprzedaĪy
drewnianej architektury ogrodowej, poprzez niedopasowanie asortymentowe lub
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iloĞciowe, a w konsekwencji moĪe ponieĞü istotne koszty związane z ich produkcją
oraz koniecznoĞcią magazynowania nadwyĪki produktów wytworzonych w okresie
obniĪonego popytu na te produkty, a takĪe sprzedaĪ produktów po istotnie niĪszych
cenach. W zakresie pelletu w przypadku krótkiego okresu zimowego lub braku
odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa moĪe
nie byü w stanie zrealizowaü celów sprzedaĪowych (ze wzglĊdu na istotny udział
sprzedaĪy miesiĊcy sezonu zimowego w sprzedaĪy rocznej) oraz w pełni wyprzedaü
zapasów wytworzonych produktów.
•

Ryzyko zakłóceĔ procesów produkcyjnych – produkcja Grupy, moĪe zostaü zakłócona
w wyniku wielu zdarzeĔ bĊdących w znacznej mierze poza jej kontrolą. Potencjalne
awarie techniczne w którymkolwiek zakładzie produkcyjnym Grupy, w tym
mechaniczne uszkodzenia lub usterki parku maszynowego, rodzą ryzyko ograniczenia
wolumenu produkcji, mając tym samym negatywny wpływ na całkowitą zdolnoĞü
produkcyjną Grupy i bezpoĞrednio przekładając siĊ na rentownoĞü Grupy oraz
osiągane przez nią wyniki finansowe.

•

Ryzyko braku spłaty naleĪnoĞci przez kontrahentów Grupy – Grupa, prowadząc
działalnoĞü handlową, realizuje sprzedaĪ produktów dla podmiotów gospodarczych
z odroczonym terminem płatnoĞci, w wyniku czego jest naraĪona na ryzyko braku
spłaty przez kontrahentów naleĪnoĞci z tytułu dostaw produktów z uwagi na wiele
czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególnoĞci z powodu
upadłoĞci lub utraty płynnoĞci przez kontrahentów Grupy.

•

Ryzyko związane z finansowaniem dłuĪnym – w celu sfinansowania swojej
działalnoĞci Grupa korzysta m.in. z finansowania dłuĪnego ze Ĩródeł zewnĊtrznych.
Grupa nie moĪe zagwarantowaü, Īe bĊdzie w stanie zapewniü finansowanie swojej
działalnoĞci na korzystnych dla siebie warunkach oraz Īe po pozyskaniu finansowania
bĊdzie w stanie spłacaü odsetki oraz kapitał lub wypełniaü inne zobowiązania
wynikające z umów finansowych.

Ryzyka regulacyjne
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•

Ryzyko związane z systemem wsparcia dla OZE – Grupa zamierza w przyszłoĞci byü
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 Īycie 1 lipca
2016 r., moĪe mieü istotny negatywny wpływ na opłacalnoĞü wytwarzania energii
elektrycznej z OZE.

•

Ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa paĔstw, w których Grupa
prowadzi działalnoĞü – działalnoĞü Grupy podlega w Polsce róĪnym regulacjom (m.in.
w zakresie ochrony przeciwpoĪarowej i bezpieczeĔstwa, ochrony Ğrodowiska, w tym
norm impregnacji, przepisów prawa pracy oraz dotyczących funkcjonowania SSE).
JeĪeli działalnoĞü Grupy bĊdzie prowadzona niezgodnie z tymi wymogami, moĪe ona
zostaü zobowiązana do zapłaty kar, opłat lub odszkodowaĔ przewidzianych przez
prawo, a ponadto w razie naruszenia wymogów przewidzianych prawem ochrony
Ğrodowiska moĪe zostaü ograniczona.

•

Transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane przez SpółkĊ i Spółki z Grupy
mogą byü poddane kontroli przez organy podatkowe lub skarbowe – Grupa nie moĪe
zagwarantowaü, Īe organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla
Spółki lub Spółek z Grupy interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez
SpółkĊ lub Spółki z Grupy.
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D.3 Ryzyka
NajwaĪniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla
charakterystyczne papierów wartoĞciowych.
dla papierów
Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami
wartoĞciowych
•
Znaczny akcjonariusz moĪe mieü interesy sprzeczne z interesami pozostałych
akcjonariuszy.
•

ZdolnoĞü do wypłaty dywidendy moĪe byü ograniczona i w związku z tym nie ma
Īadnej pewnoĞci, Īe Spółka bĊdzie wypłacała dywidendĊ zgodnie z przyjĊtą polityką
dywidendy ani Īe w ogóle bĊdzie wypłacała dywidendĊ w danym roku.

•

Ryzyko niemoĪnoĞci efektywnego wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji
– Na DatĊ Prospektu cele akwizycyjne Grupy nie zostały okreĞlone. Spółka nie moĪe
wykluczyü, iĪ realizacja celów emisyjnych moĪe wydłuĪyü siĊ w czasie oraz Īe nie
wystąpią niedające siĊ przewidzieü na DatĊ Prospektu wydarzenia powodujące, Īe
realizacja celów emisyjnych okaĪe siĊ niemoĪliwa lub bezzasadna.

•

Oferta moĪe nie dojĞü do skutku, a w konsekwencji Spółka nie pozyska wpływów
z emisji Nowych Akcji.

•

Oferta moĪe zostaü odwołana lub zawieszona.

•

Akcjonariusze w niektórych jurysdykcjach poza Polską mogą podlegaü ograniczeniom
w zakresie wykonania prawa poboru akcji nowych emisji.

•

WartoĞü akcji dla inwestorów zagranicznych moĪe ulec obniĪeniu na skutek
zmiennoĞci kursów walutowych.

•

Interpretacja polskich przepisów podatkowych właĞciwych dla inwestorów moĪe byü
niejasna, a polskie przepisy podatkowe mogą ulegaü zmianom.

•

Grupa bĊdzie zobowiązana do wprowadzenia procedur odpowiednich dla spółek
publicznych, w tym przestrzegania wymogów Dyrektywy MAD i Rozporządzenia
MAR – Wprowadzenie przez GrupĊ nieprawidłowych procedur obowiązujących spółki
publiczne, w tym do wymogów Rozporządzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja
nowych przepisów mogą skutkowaü m.in. nałoĪeniem na GrupĊ dotkliwych sankcji
przez organy nadzoru.

Dział E – Oferta
E.1 Wykorzystanie
wpływów
z Oferty

Wpływy pieniĊĪne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego.
Spółka oczekuje, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln PLN.
Ostateczna kwota tych wpływów bĊdzie zaleĪała 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 wielkoĞci kosztów Oferty zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej
wiadomoĞci w formie raportu bieĪącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
ĝrodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na
inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na bieĪąco
analizuje moĪliwoĞci inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu produkcji oraz
dystrybucji, które mogą uzupełniü portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyü obszar jej działalnoĞci
i bazĊ klientów. Na DatĊ Prospektu Spółki z Grupy nie są stroną wiąĪących zobowiązaĔ co do
przejĊcia nowych podmiotów. Zarząd zamierza przeznaczyü w całoĞci wpływy z emisji Nowych
Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjĊtej
strategii Grupy. Z uwagi na to, Īe Spółka postrzega siebie jako wiodącego producenta i sprzedawcĊ
architektury ogrodowej w Polsce i Europie, i zamierza aktywnie realizowaü swoją strategiĊ
w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez SpółkĊ Ğrodków zabezpieczających
finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarządu jej pozycjĊ konkurencyjną i negocjacyjną oraz
umoĪliwi wykorzystanie nadarzających siĊ okazji transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła
aktywne działania akwizycyjne, których skutkiem było przejĊcie Grange Fencing.
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Emitent postanawia, iĪ w przypadku gdy w okresie 12 miesiĊcy od pozyskania Ğrodków
z emisji nie zrealizuje powyĪszego celu, lub zrealizuje go w czĊĞci, całe lub pozostałe Ğrodki
z emisji przeznaczone zostaną na spłatĊ czĊĞci kredytu inwestycyjnego zaciągniĊtego w PKO
BP przez spółkĊ zaleĪną MrGarden w związku z budową nowego zakładu w Grudziądzu,
zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co pozwoli Grupie na zmniejszenie
kosztów finansowych i obniĪenie wskaĨników zadłuĪenia.
Priorytetem Spółki w ramach wykorzystania wpływów z emisji są akwizycje nowych
podmiotów. Realizacja alternatywnego celu, czyli spłaty kredytu inwestycyjnego, nastąpi
wyłącznie w przypadku braku realizacji lub czĊĞciowej realizacji celu głównego.
Spółka zastrzega moĪliwoĞü zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji na
akwizycje, w szczególnoĞci z uwagi na zmianĊ strategii lub brak moĪliwoĞci realizacji celów
akwizycyjnych lub gdyby ich realizacja okazała siĊ nieefektywna dla Grupy.
W przypadku zmiany celów emisji informacja na ten temat zostanie przekazana niezwłocznie
do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu oraz raportu bieĪącego na podstawie
art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany celu w terminie waĪnoĞci Prospektu) bądĨ
samego raportu bieĪącego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany
celu emisji po upływie terminu waĪnoĞci Prospektu).
Do czasu ich wykorzystania w sposób opisany powyĪej Ğrodki pozyskane przez SpółkĊ z emisji
Nowych Akcji zasilą jej kapitał obrotowy.
Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji Nowych Akcji,
a takĪe, Īe do realizacji celów emisji, o których mowa powyĪej, konieczne okaĪą siĊ wiĊksze
Ğrodki, niĪ pierwotnie zakładano. W przypadku uzyskania przez SpółkĊ wpływów z emisji
Nowych Akcji w kwocie niĪszej niĪ orientacyjna kwota wskazana powyĪej Grupa zamierza
pozyskaü brakującą kwotĊ ze Ğrodków własnych bądĨ poprzez finansowanie dłuĪne.
Koszty Oferty
Koszty Oferty ponoszone przez Akcjonariusza Sprzedającego
Wynagrodzenie Współzarządzających KsiĊgą Popytu
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zapłaci
Współzarządzającym KsiĊgą Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci
1,7% wpływów brutto ze sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz
Sprzedający moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü decyzjĊ o zapłacie na rzecz
Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej premii w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci
wpływów brutto ze sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych w Ofercie.
Pozostałe koszty
Oprócz powyĪszego wynagrodzenia prowizyjnego Współzarządzających KsiĊgą Popytu
Akcjonariusz Sprzedający zapłaci WspółmenedĪerom Oferty okreĞlone opłaty dodatkowe
z tytułu kosztów ponoszonych przez WspółmenedĪerów Oferty w związku z Ofertą.
Ponadto Akcjonariusz Sprzedający poniesie wszystkie własne koszty i wydatki związane
z ofertą oraz sprzedaĪą Akcji Sprzedawanych, w tym w szczególnoĞci opłaty i koszty dotyczące
doradców zewnĊtrznych Akcjonariusza Sprzedającego.
Koszty Oferty ponoszone przez SpółkĊ
Wynagrodzenie Współzarządzających KsiĊgą Popytu
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Emitent zapłaci Współzarządzającym
KsiĊgą Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci 1,7% wpływów brutto
z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü
decyzjĊ o zapłacie na rzecz Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej premii
w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie.
Pozostałe koszty
W ocenie Spółki łączne pozostałe koszty związane z Ofertą ponoszone przez SpółkĊ ukształtują siĊ
na poziomie około 2 mln PLN netto i bĊdą obejmowaü nastĊpujące koszty: (i) zwrot poniesionych
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przez WspółmenedĪerów Oferty w związku z Ofertą kosztów i wydatków do okreĞlonej kwoty,
w tym kosztów podróĪy i zakwaterowania, kosztów usług tłumaczenia (z wyłączeniem tłumaczenia
Prospektu); (ii) koszty i wydatki związane z organizacją spotkaĔ z inwestorami (investor education),
spotkaĔ typu pilot fishing oraz prezentacji roadshow, usług doradczych PR i IR; (iii) koszty druku
i dystrybucji dokumentacji sporządzonej w związku z Ofertą (w tym Prospektu i Dokumentu
Marketingowego), prezentacji lub innych dokumentów ofertowych oraz związanych z akcją
promocyjną; (iv) wynagrodzenie, koszty i wydatki doradcy prawnego Spółki; (v) koszty usług
doradczych w zakresie sporządzania sprawozdaĔ finansowych; (vi) koszty usług badania oraz
przeglądu przez biegłych sprawozdaĔ finansowych; (vii) koszty listów zapewniających
i ujawniających (comfort letters); (viii) opłaty KNF, KDPW, GPW i notarialne oraz (ix)
wynagrodzenie podstawowe doradcy finansowego Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego.
E.2a Przyczyny
Oferty

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniĊĪnych, szacunkowa wartoĞü netto
wpływów pieniĊĪnych
Spółka oczekuje, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln PLN.
Ostateczna kwota tych wpływów bĊdzie zaleĪała od ostatecznej liczby Nowych Akcji
przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych.
ĝrodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na
inwestycje w zakup innych podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na
bieĪąco analizuje moĪliwoĞci inwestycji w zagraniczne oraz polskie spółki z segmentu
produkcji oraz dystrybucji, które mogą uzupełniü portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyü
obszar jej działalnoĞci i bazĊ klientów. Na DatĊ Prospektu Spółki z Grupy nie są stroną
wiąĪących zobowiązaĔ co do przejĊcia nowych podmiotów. Zarząd zamierza przeznaczyü
w całoĞci wpływy z emisji Nowych Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji
realizowanych w ramach przyjĊtej strategii Grupy. Z uwagi na to, Īe Spółka postrzega siebie
jako wiodącego producenta i sprzedawcĊ architektury ogrodowej w Polsce i Europie, i zamierza
aktywnie realizowaü swoją strategiĊ w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez SpółkĊ
Ğrodków zabezpieczających finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarządu jej pozycjĊ
konkurencyjną i negocjacyjną oraz umoĪliwi wykorzystanie nadarzających siĊ okazji

transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła aktywne działania akwizycyjne, których
skutkiem było przejĊcie Grange Fencing.
Emitent postanawia, iĪ w przypadku gdy w okresie 12 miesiĊcy od pozyskania Ğrodków
z emisji nie zrealizuje powyĪszego celu, lub zrealizuje go w czĊĞci, całe lub pozostałe Ğrodki
z emisji przeznaczone zostaną na spłatĊ czĊĞci kredytu inwestycyjnego zaciągniĊtego w PKO
BP przez spółkĊ zaleĪną MrGarden w związku z budową nowego zakładu w Grudziądzu,
zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co pozwoli Grupie na zmniejszenie
kosztów finansowych i obniĪenie wskaĨników zadłuĪenia.
E.3 Warunki Oferty

Opis warunków oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu, w ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują
łącznie nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 5.872.843 akcji zwykłych na okaziciela
o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, w tym nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210 nowo
emitowanych akcji serii C Spółki i nie wiĊcej niĪ 4.404.633 istniejących akcji wyemitowanych
w kapitale zakładowym Spółki. Spółka oferuje nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210 nowo
emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedający oferuje nie
wiĊcej niĪ 4.404.633 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, w tym nie wiĊcej niĪ 1.481.582
istniejących akcji serii A oraz nie wiĊcej niĪ 2.923.051 istniejących akcji serii B.
Spółka oczekuje, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln zł.
Ostateczna kwota tych wpływów bĊdzie zaleĪała od ostatecznej liczby Nowych Akcji
przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych.
Na DatĊ Prospektu przewiduje siĊ, Īe Inwestorzy Indywidualni obejmą łącznie nie wiĊcej niĪ
10% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie.
Inwestorom Indywidualnym mogą zostaü przydzielone wyłącznie Nowe Akcje albo wyłącznie
Akcje Sprzedawane albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. Intencją Spółki
i Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie akcji
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jednego rodzaju, tj. wyłącznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wyłącza
moĪliwoĞci przydzielenia Inwestorom Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji
Sprzedawanych. Inwestorom Instytucjonalnym mogą zaĞ zostaü przydzielone wyłącznie Nowe
Akcje albo wyłącznie Akcje Sprzedawane, albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane.
Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z Ofertą mogą zostaü podjĊte ograniczone działania promocyjne mające na celu
przekazanie informacji o Ofercie inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie
AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych oraz zgodnie z właĞciwymi przepisami prawa
jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty bĊdzie prowadzona. W celu prowadzenia powyĪszych
ograniczonych działaĔ promocyjnych, w kaĪdym przypadku zgodnie z właĞciwymi przepisami
prawa jurysdykcji, w których takie działania bĊdą podejmowane, został sporządzony dokument
marketingowy w jĊzyku angielskim na podstawie informacji zawartych w Prospekcie
(„Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie bĊdzie podlegał zatwierdzeniu
przez KNF ani przez Īaden inny organ administracji publicznej, w szczególnoĞci w jurysdykcjach,
gdzie bĊdą prowadzone działania promocyjne w związku z Ofertą.
Inwestorzy powinni zwróciü uwagĊ na fakt, Īe Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana
wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiąĪącym dokumentem ofertowym
sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji
Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu
przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym
kategoriom inwestorów oraz Cenie Akcji Oferowanej.
Uprawnieni inwestorzy
Uprawnionymi do wziĊcia udziału w Ofercie są:
•

Inwestorzy Indywidualni; oraz

•
Inwestorzy Instytucjonalni.
Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów
lub okreĞlonych grup powiązanych (włącznie z programami dla rodzin i osób zaprzyjaĨnionych) przy
przydziale Akcji Oferowanych. Nierezydenci zamierzający złoĪyü zapis na Akcje Oferowane
powinni zapoznaü siĊ z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a takĪe z informacjami
na temat ograniczeĔ dotyczących moĪliwoĞci oferowania Akcji Oferowanych.
Przewidywany harmonogram Oferty
PoniĪej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według
czasu warszawskiego.
publikacja Prospektu
Do 26 wrzeĞnia 2016 r.
zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji
rozpoczĊcie procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród
27 wrzeĞnia 2016 r.
Inwestorów Instytucjonalnych
zakoĔczenie procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród
11 paĨdziernika 2016 r.
Inwestorów Instytucjonalnych
ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
nie póĨniej niĪ 12 paĨdziernika
2016 r. (do godz. 9.00)
w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny
Akcji Oferowanych
podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji,
okreĞlającego CenĊ Akcji Oferowanych oraz ostateczną
liczbĊ 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
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od 12 paĨdziernika 2016 r.,
ale nie wczeĞniej niĪ po
opublikowaniu Ceny Akcji
Oferowanych ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w ramach
Oferty oraz ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych
poszczególnym kategoriom
inwestorów, do 14 paĨdziernika
2016 r.

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
oraz Inwestorów Indywidualnych

17 paĨdziernika 2016 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów
ZastĊpczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia
Gwaranta Oferty lub zapisy Gwaranta Oferty
w wykonaniu zobowiązaĔ wynikających z Umowy
o Plasowanie Akcji

do 18 paĨdziernika 2016 r.

przydział Akcji Oferowanych

około 25 paĨdziernika 2016 r.

zakładany
pierwszy
dzieĔ
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 Zarząd na podstawie upowaĪnienia dla Zarządu wynikającego
z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upowaĪnienia,
o którym mowa w pkt (i) powyĪej, bĊdzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji.
Inwestorom, którzy złoĪą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci
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, przysługiwaü bĊdzie uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków prawnych
złoĪonego zapisu poprzez złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia
przekazania do publicznej wiadomoĞci 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 złoĪony zapis, których lista zostanie podana do publicznej wiadomoĞci przed
rozpoczĊciem przyjmowania zapisów od inwestorów na stronie internetowej Spółki
(www.stelmet.com) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych
Współoferujących: 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 złoĪył zapis.
PowyĪszy harmonogram moĪe ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim
przewidziane, są niezaleĪne od Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego. Spółka i Akcjonariusz
Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, zastrzegają sobie prawo do zmiany
powyĪszego 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 aktualizującego
w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki
(www.stelmet.com) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych
Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl) oraz Domu
Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl). W przypadku, gdy w ocenie Spółki i Akcjonariusza
Sprzedającego zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znaczący wpłynąü na ocenĊ
Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostĊpniona do publicznej wiadomoĞci w formie
aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy
o Ofercie Publicznej.
Zmiana terminów rozpoczĊcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomoĞci
stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóĨniej w ostatnim dniu przed pierwotnym
terminem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

23

STELMET S.A.

Zmiana terminów zakoĔczenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomoĞci
stosownej informacji w tej sprawie nastąpi najpóĨniej w dniu zakoĔczenia przyjmowania
zapisów na Akcje Oferowane.
Nowe terminy dla innych zdarzeĔ przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do
publicznej wiadomoĞci najpóĨniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia
terminu zakoĔczenia budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych, który
zostanie podany do publicznej wiadomoĞci najpóĨniej do godz. 15:00 w dniu upływu takiego
skróconego terminu.
Zmiana terminów Oferty nie bĊdzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty.
JeĞli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjĊta po przeprowadzeniu procesu
budowania ksiĊgi popytu, ale przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów, Spółka
i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami mogą ponownie
przeprowadziü proces budowania ksiĊgi popytu, przy czym w takiej sytuacji okreĞlą, czy
wczeĞniej złoĪone deklaracje i zaproszenia nabycia tracą czy teĪ zachowują waĪnoĞü.
Zmiany terminów przeprowadzenia Oferty mogą odbywaü siĊ tylko w okresie waĪnoĞci
Prospektu.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych (łącznie „Cena Akcji
Oferowanych”) zostanie ustalona w drodze budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów
Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy ksiĊgi popytu inwestorzy bĊdą składaü deklaracje
popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które zgłoszony jest popyt,
oraz cenie.
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez SpółkĊ i Akcjonariusza
Sprzedającego w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami po zakoĔczeniu procesu
budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych.
Na potrzeby procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie
ustalony orientacyjny przedział cenowy, który nie bĊdzie podany do publicznej wiadomoĞci
oraz który moĪe ulec zmianie.
Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upowaĪnienia dla
Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej.
Cena Akcji Oferowanych bĊdzie 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 SpółkĊ do publicznej
wiadomoĞci w trybie okreĞlonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób,
w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.
Z uwagi na brak wskazania w treĞci 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 składają
zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci 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 siĊ od skutków
prawnych złoĪonego zapisu poprzez złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie w jednym z punktów
obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złoĪony zapis,
a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego
złoĪył zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci
takiej informacji. NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje
siĊ, aby rozpoczĊcie przyjmowania zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej
wiadomoĞci informacji o Cenie Akcji Oferowanych. Dlatego teĪ nie przewiduje siĊ, aby
w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków
prawnych złoĪonego zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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Ostateczna liczba Akcji Oferowanych
NajpóĨniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do
Nowych Akcji) oraz Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych)
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami podejmą decyzjĊ o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji oferowanych
przez SpółkĊ w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez
Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie. Ponadto Spółka i Akcjonariusz Sprzedający
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustalą ostateczną liczbĊ Akcji Oferowanych
oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Intencją Spółki i Akcjonariusza
Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych.
Akcjonariusz Sprzedający i Spółka mogą zrezygnowaü z przeprowadzenia Oferty. Akcjonariusz
Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, moĪe podjąü decyzjĊ
o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez siebie, jak równieĪ moĪe
podjąü decyzjĊ o odstąpieniu od Oferty w odniesieniu do oferowanych przez siebie Akcji
Sprzedawanych, najpóĨniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych.
Ostateczna liczba Nowych Akcji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie upowaĪnienia
dla Zarządu wynikającego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez
Zarząd z upowaĪnienia, o którym mowa w punkcie (i) powyĪej, bĊdzie wynosiła 1.468.210
Nowych Akcji. Na DatĊ Prospektu Zarząd nie podjął decyzji odnoĞnie do ewentualnego
skorzystania z powyĪszego upowaĪnienia, w związku z czym na DatĊ 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 zostaną podane do
publicznej wiadomoĞci wraz z informacją o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym
w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Z uwagi na brak wskazania w treĞci 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 składają zapisy na Akcje
Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci 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 siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu
poprzez złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka
Konsorcjum Detalicznego, u którego został złoĪony zapis, a w przypadku Inwestora
Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego złoĪył zapis, w terminie dwóch
dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci takiej informacji. NaleĪy jednak
zauwaĪyü, Īe zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje siĊ, aby rozpoczĊcie przyjmowania
zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci informacji o ostatecznej liczbie
Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie. Dlatego teĪ nie przewiduje siĊ, aby w przypadku Oferty
inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu na
podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Umowa o Plasowanie Akcji
Intencją Spółki jest zawarcie nie póĨniej niĪ do dnia publikacji Prospektu umowy o plasowanie
Akcji Oferowanych wĞród Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Plasowanie Akcji”)
z Globalnymi Koordynatorami. Umowa o Plasowanie Akcji nie bĊdzie zawierała zobowiązania
Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na zasadzie subemisji ani jakiejkolwiek innej
zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. Zgodnie z Umową o Plasowanie Akcji,
Globalni Koordynatorzy zobowiąĪą siĊ, z zastrzeĪeniem ziszczenia siĊ okreĞlonych warunków
(w szczególnoĞci podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do dołoĪenia
naleĪytej starannoĞci w celu uplasowania Akcji Oferowanych wĞród Inwestorów
Instytucjonalnych. W Umowie o Plasowanie Akcji Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
zobowiąĪe siĊ do spowodowania objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów ZastĊpczych
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lub objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie za
Akcje Oferowane, które nie zostaną nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych
pozyskanych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w procesie budowania ksiĊgi popytu
lub które nie zostaną nabyte i opłacone przez Inwestorów ZastĊpczych.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powyĪej bĊdzie
ograniczone do kwoty nie wiĊkszej niĪ 50% całkowitej wartoĞci zapisów na Akcje Oferowane,
na które zapisy złoĪą Inwestorzy Instytucjonalni i bĊdzie dodatkowo ograniczone wyłącznie do
liczby Akcji Oferowanych, które zostaną wstĊpnie przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym
zgodnie z rekomendacją Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostaną przez tych
Inwestorów Instytucjonalnych objĊte lub nabyte i opłacone.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikające z Umowy o Plasowanie
Akcji nie bĊdzie obejmowaü zapewniania objĊcia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane
przez Inwestorów Indywidualnych.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie zawieraü postanowienia zwyczajowo przyjĊte w ofertach
podobnych do Oferty, w tym oĞwiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza
Sprzedającego oraz ich okreĞlone zobowiązania związane z Ofertą.
JeĪeli dowolny warunek Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nastąpi
zwolnienie z obowiązku jego spełnienia, zobowiązanie Globalnych Koordynatorów do
plasowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty wygasa. Globalni Koordynatorzy bĊdą takĪe
uprawnieni do rozwiązania Umowy o Plasowanie Akcji w okreĞlonych w niej przypadkach,
w szczególnoĞci w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnieĔ lub oĞwiadczeĔ Spółki lub
Akcjonariusza Sprzedającego okaĪe siĊ niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub
prawnym czy teĪ gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni siĊ w sposób istotny, negatywnie
wpływając na OfertĊ.
Zgodnie z Umową o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający
zobowiąĪą siĊ do zwolnienia Globalnych Koordynatorów oraz innych okreĞlonych osób
z odpowiedzialnoĞci i obowiązku Ğwiadczenia z tytułu okreĞlonych roszczeĔ, zobowiązaĔ lub
kosztów, które mogą zostaü dochodzone lub które zostaną poniesione przez Globalnych
Koordynatorów lub inne okreĞlone osoby w związku z Umową o Plasowanie Akcji (tzw.
klauzula indemnifikacyjna).
W przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów w zakresie
wymaganym obowiązującymi przepisami prawa informacje na ten temat zostaną przekazane do
publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie zawieraü zwyczajowe zobowiązania Globalnych
Koordynatorów dotyczące przestrzegania ograniczeĔ w zakresie oferowania Akcji Oferowanych.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie stanowiü, Īe Spółka bĊdzie podlegaü ograniczeniom
w zakresie emisji i zbywania Akcji.
W zakresie, w jakim bĊdą tego wymagaü przepisy prawa, informacja o zawarciu Umowy
o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w formie komunikatu
aktualizującego, w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt. JeĪeli Spółka dojdzie do
wniosku, Īe zmiana warunków Umowy o Plasowanie Akcji lub daty jej zawarcia moĪe mieü
istotny wpływ na ocenĊ Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do
publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w jaki został udostĊpniony
Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy
o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu
w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF.
Działania stabilizacyjne
Na DatĊ Prospektu nie przewiduje siĊ podejmowania działaĔ stabilizacyjnych w rozumieniu
Rozporządzenia o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje siĊ moĪliwoĞci dokonania
nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe.
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E.4 Podmioty
zaangaĪowane
w OfertĊ

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub
oferty
Wynagrodzenie WspółmenedĪerów Oferty jest ĞciĞle powiązane z wpływami uzyskanymi ze
sprzedaĪy Akcji Oferowanych.
Wynagrodzenie doradców prawnych WspółmenedĪerów Oferty nie jest powiązane z wielkoĞcią
Ğrodków uzyskanych z Oferty.
KaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych (takĪe jako czĊĞü
organizacji miĊdzynarodowych lub o zasiĊgu globalnym, Ğwiadczących usługi finansowe) jest
lub moĪe byü zaangaĪowany w działalnoĞü w zakresie bankowoĞci inwestycyjnej, bankowoĞci
korporacyjnej, papierów wartoĞciowych, zarządzania inwestycjami oraz indywidualnego
zarządzania majątkiem. W zakresie działalnoĞci dotyczącej papierów wartoĞciowych kaĪdy
z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych zajmują siĊ lub mogą siĊ
zajmowaü subemisją papierów wartoĞciowych, obrotem papierami wartoĞciowymi (na rachunek
własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem na giełdach
towarowych i instrumentami pochodnymi (na rachunek własny lub klientów), a takĪe
Ğwiadczeniem usług maklerskich, usług bankowoĞci inwestycyjnej, sporządzaniem analiz, usług
finansowania i doradztwa finansowego oraz w zakresie bankowoĞci korporacyjnej, udzielania
kredytów lub Ğwiadczenia innych usług bankowych przez nich lub ich podmioty powiązane.
W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i zasady dotyczące konfliktu
interesów odnoĞnie do prowadzenia działalnoĞci maklerskiej i w ramach bankowoĞci
inwestycyjnej oraz bankowoĞci korporacyjnej (a) w normalnym toku działalnoĞci związanej
z dokonywaniem obrotu instrumentami finansowymi, Ğwiadczeniem usług maklerskich lub
usług finansowania kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych moĪe
w dowolnym czasie posiadaü inwestycje długo- lub krótkoterminowe, zapewniaü finansowanie
inwestycji oraz moĪe – na rachunek własny lub swoich klientów – angaĪowaü siĊ w obrót lub
w inny sposób strukturyzowaü lub przeprowadzaü transakcje dotyczące dłuĪnych lub
udziałowych papierów wartoĞciowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu
uczestniczącego w Ofercie lub transakcje dotyczące jakiejkolwiek waluty albo towaru
związanych z Ofertą, lub transakcje dotyczące dowolnych powiązanych instrumentów
pochodnych; (b) kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych, ich
dyrektorzy, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych, członkowie kadry
kierowniczej i pracownicy mogą w dowolnym czasie inwestowaü na własny rachunek lub
zarządzaü funduszami inwestującymi na własny rachunek w dłuĪne lub udziałowe papiery
wartoĞciowe emitowane przez dowolny podmiot uczestniczący w Ofercie, w jakiekolwiek
waluty lub towary związane z Ofertą lub w jakiekolwiek powiązane instrumenty pochodne; (c)
kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych moĪe w dowolnym czasie
dokonywaü w zwykłym toku czynnoĞci maklerskich na rzecz jakiegokolwiek podmiotu
uczestniczącego w Ofercie; (d) kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów
powiązanych w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa moĪe w zakresie bankowoĞci
korporacyjnej udzielaü kredytów lub Ğwiadczyü inne usługi bankowe.

E.5 Akcjonariusz
Sprzedający;
ograniczenie
zbywalnoĞci

ImiĊ i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartoĞciowy do
sprzedaĪy. Umowy zakazu sprzedaĪy akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy;
oraz wskazanie okresu objĊtego zakazem sprzedaĪy.
Akcjonariusz Sprzedający
Akcje Oferowane są oferowane do sprzedaĪy przez Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny
ZamkniĊty z siedzibą w Warszawie, bĊdącego wiĊkszoĞciowym akcjonariuszem Spółki.
Umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji
Akcjonariusz Sprzedający
W Umowie o Plasowanie Akcji Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych
Koordynatorów, Īe 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 póĨniejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji) ani
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Akcjonariusz Sprzedający, Īadna spółka zaleĪna i spółka powiązana z Akcjonariuszem
Sprzedającym, nad którą Akcjonariusz Sprzedający sprawuje kontrolĊ wynikającą z prawa do
powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania
wiĊkszoĞci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu nie bĊdzie bez
pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, z zastrzeĪeniem standardowych wyjątków
okreĞlonych w Umowie o Plasowanie Akcji, oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny sposób
rozporządzaü, ani publicznie ogłaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani zbycia lub zamiaru podjĊcia
takich działaĔ lub podejmowaü działaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü emisją,
ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem Akcji lub papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych
na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi
papierami wartoĞciowymi, innych praw umoĪliwiających nabycie Akcji, ani innych papierów
wartoĞciowych lub instrumentów finansowych, których wartoĞü jest ustalana bezpoĞrednio lub
poĞrednio przez odniesienie do ceny powyĪszych papierów wartoĞciowych stanowiących ich
instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
Ponadto Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪe siĊ, Īe w tym samym okresie bez zgody
Globalnych Koordynatorów nie zawrze Īadnej innej transakcji, która moĪe skutkowaü emisją,
ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem papierów wartoĞciowych Spółki podobnych do papierów
wartoĞciowych oferowanych w Ofercie.
Spółka
W Umowie o Plasowanie Akcji Spółka zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe
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 póĨniejszej
daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka ani Īadna spółka zaleĪna,
ani Īadna spółka powiązana ze Spółką, nad którą Spółka sprawuje kontrolĊ wynikającą z prawa
do powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania
wiĊkszoĞci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu
wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w ich imieniu nie bĊdą, bez
pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, dokonywaü emisji, oferowaü, sprzedawaü,
obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani publicznie ogłaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani
zbycia lub zamiaru podjĊcia takich działaĔ lub podejmowaü działaĔ zmierzających do lub
mogących skutkowaü emisją, ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem Akcji lub papierów wartoĞciowych
wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji
praw związanych z takimi papierami wartoĞciowymi, innych praw umoĪliwiających nabycie
Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych, których wartoĞü jest
ustalana bezpoĞrednio lub poĞrednio przez odniesienie do ceny powyĪszych papierów
wartoĞciowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje,
kontraktami terminowymi i opcjami.
Spółka zobowiąĪe siĊ równieĪ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe 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 póĨniejszej
daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka nie bĊdzie (oraz
spowoduje, Īe jej spółki zaleĪne lub spółki powiązane ze Spółką, nad którymi Spółka sprawuje
kontrolĊ, wynikającą z prawa do powoływania członków organów takich spółek lub umowy
o zarządzanie lub z posiadania wiĊkszoĞci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takich spółek nie bĊdą), bez pisemnej zgody
Globalnych Koordynatorów, nabywaü lub publicznie ogłaszaü zamiaru nabycia Akcji ani
obniĪaü lub publicznie ogłaszaü zamiaru obniĪenia swojego kapitału zakładowego.
Ponadto Spółka zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe w tym samym okresie bez
ich zgody nie zawrze Īadnej innej transakcji, która moĪe skutkowaü emisją, ofertą, sprzedaĪą
lub zbyciem papierów wartoĞciowych Spółki podobnych do papierów wartoĞciowych
oferowanych w Ofercie.
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E.6 Rozwodnienie

WielkoĞü i wartoĞü procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy naleĪy
podaü wielkoĞü i wartoĞü procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeĞli nie dokonają
oni subskrypcji na nową ofertĊ
W tabeli poniĪej przedstawiono strukturĊ akcjonariatu Spółki na DatĊ Prospektu oraz
spodziewaną strukturĊ akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której
Akcjonariusz Sprzedający ostatecznie zaoferuje i dokona sprzedaĪy wszystkich Akcji
Sprzedawanych, a Spółka ostatecznie zaoferuje wszystkie Nowe Akcje i zostaną objĊte
wszystkie Nowe Akcje:
Stan na DatĊ
Prospektu
Liczba
Akcji

Stan po przeprowadzeniu Oferty

% głosów
na WZ

Rainbow
Fund 2 ...........27.873.051
Stelmet
sp. z o.o. ........

22.954

Pozostali ........

-

Razem...........27.896.005

Liczba
Akcji*

99,917 23.468.418
0,083

22.954

-

5.872.843

100,0 29.364.215

% głosów
na WZ*

Liczba
Akcji**

79,922 27.873.051
0,078

22.954

20

1.468.210

100,0 29.364.215

% głosów
na WZ**

Liczba
Akcji***

94,922 23.468.418

% głosów
na WZ***
84,128

0,078

22.954

0,083

5

4.404.633

15,789

100,0 27.896.005

100,0

ħródło: Spółka.
___________________________
* Przy załoĪeniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzedaĪy
w Ofercie wszystkich Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego oraz zaoferowaniu i objĊciu wszystkich
Nowych Akcji przez inwestorów.
** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Nowych Akcji.
*** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Akcji Sprzedawanych.

E.7 Szacunkowe
koszty pobierane
od inwestora

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego
Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający nie bĊdą pobieraü Īadnych opłat od podmiotów
składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacona przez inwestora przy składaniu
zapisu moĪe zostaü jednak powiĊkszona o ewentualną prowizjĊ firmy inwestycyjnej
przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami tej firmy inwestycyjnej.
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CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjĊciem decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizowaü
czynniki ryzyka przedstawione poniĪej oraz inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Wystąpienie
jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi okolicznoĞciami moĪe mieü
istotny, niekorzystny wpływ w szczególnoĞci na działalnoĞü Grupy, jej przepływy pieniĊĪne, sytuacjĊ finansową, wyniki
finansowe, perspektywy lub cenĊ rynkową Akcji.
Nie moĪna wykluczyü, Īe z upływem czasu ryzyka okreĞlone poniĪej nie bĊdą stanowiü kompletnej ani wyczerpującej listy
i w związku z tym na DatĊ Prospektu nie mogą byü traktowane jako jedyne ryzyka, na które Grupa jest naraĪona.
KolejnoĞü, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniĪej, nie odzwierciedla prawdopodobieĔstwa ich wystąpienia ani ich
natĊĪenia lub znaczenia. Grupa moĪe byü naraĪona na dodatkowe ryzyka i niewiadome, które nie są obecnie znane
Spółce. Wystąpienie zdarzeĔ opisanych jako ryzyka moĪe spowodowaü spadek ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego
inwestorzy mogą ponieĞü stratĊ równą całoĞci lub czĊĞci ich inwestycji.
Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi oraz dotyczące sektora, w którym Grupa prowadzi
działalnoĞü
Ryzyko wynikające z sytuacji makroekonomicznej oraz politycznej
Grupa prowadzi działalnoĞü gospodarczą w Polsce oraz za granicą, w szczególnoĞci na rynkach brytyjskim, francuskim
oraz niemieckim. DziałalnoĞü produkcyjna Grupy jest prowadzona w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. W okresie
9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. przychody ze
sprzedaĪy od klientów zagranicznych stanowiły, odpowiednio, 88,7% oraz 88,9% przychodów Grupy ze sprzedaĪy
ogółem, a przychody ze sprzedaĪy od klientów krajowych stanowiły, odpowiednio, 11,3% oraz 11,1% przychodów
Grupy ze sprzedaĪy ogółem1 (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy – Klienci oraz sprzedaĪ”).
W związku z powyĪszym na działalnoĞü Grupy mają wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące rynku polskiego, jak
równieĪ jej rynków eksportowych, które z kolei podlegają zmianom sytuacji ekonomicznej w Europie i na Ğwiecie.
Zmiany czynników makroekonomicznych na rynku polskim, a takĪe na rynkach eksportowych Grupy, w tym m.in.
dynamika wzrostu PKB, stopa bezrobocia, wysokoĞü wynagrodzeĔ, dynamika produkcji przemysłowej, poziom
wydatków konsumpcyjnych, poziom wydatków inwestycyjnych oraz kursy wymiany walut, wpływają w szczególnoĞci
na sytuacjĊ w branĪy, w której działa Grupa, w tym na wartoĞü potencjalnych zamówieĔ dla Grupy. Ponadto sytuacja
ekonomiczna w Polsce lub na wskazanych powyĪej rynkach zagranicznych moĪe byü w przyszłoĞci mniej korzystna niĪ
w ubiegłych latach.
Pogorszenie siĊ ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w Europie moĪe mieü niekorzystny wpływ na działalnoĞü
Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy. MoĪe ono spowodowaü m.in. spadek popytu na produkty Grupy,
trudnoĞci w dostĊpie do finansowania zewnĊtrznego, trudnoĞci po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów,
z którymi Grupa współpracuje, co z kolei moĪe siĊ przełoĪyü na trudnoĞci lub niemoĪnoĞü wykonywania przez nich
zobowiązaĔ wobec Grupy i przez to wywieraü negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki
lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Dodatkowo, ze wzglĊdu na to, Īe Grupa osiąga znaczną czĊĞü przychodów ze sprzedaĪy realizowanej do klientów
zagranicznych, w szczególnoĞci PaĔstw Członkowskich, istotny wpływ na jej działalnoĞü mogą mieü czynniki związane
z polityką prowadzoną przez UE, takie jak: moĪliwe opuszczenie UE przez Wielką BrytaniĊ lub kryzys imigracyjny
i związane z nim moĪliwe przywrócenie kontroli granicznej pomiĊdzy PaĔstwami Członkowskimi. Mając na uwadze, Īe
rynek brytyjski naleĪy do najistotniejszych rynków, na których działa Grupa, powyĪsze okolicznoĞci mogą spowodowaü
trudnoĞci w funkcjonowaniu Grupy na rynku brytyjskim m.in. poprzez: potencjalne osłabienie kursu GBP, nałoĪenie
dodatkowych opłat na produkty spoza Wielkiej Brytanii oraz utrudnienia i moĪliwy istotny wzrost kosztów transportu
produktów Grupy w transporcie realizowanym do Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji wywieraü negatywny wpływ na
działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.

1
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015
wskazane wyĪej przychody ze sprzedaĪy od klientów zagranicznych stanowiły, odpowiednio, 88,7% oraz 85,7% przychodów Grupy ze sprzedaĪy
ogółem, a przychody ze sprzedaĪy od klientów krajowych stanowiły, odpowiednio, 11,3% oraz 14,3% przychodów Grupy ze sprzedaĪy ogółem.
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Ryzyko związane ze spodziewanym wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
W dniu 23 czerwca 2016 r. w ramach referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii wiĊkszoĞü Brytyjczyków, którzy
wziĊli udział w referendum, opowiedziała siĊ za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W związku z takim
wynikiem referendum oczekuje siĊ, Īe Wielka Brytania dokona notyfikacji wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art.
50 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z deklaracjami obecnego rządu Wielkiej Brytanii notyfikacja nie bĊdzie dokonana
wczeĞniej niĪ objĊcie urzĊdu przez nowego premiera, co, zgodnie z oczekiwaniami, nastąpi do paĨdziernika 2016 r. Traktat
o Unii Europejskiej przewiduje dwuletni okres na wynegocjowanie warunków wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Okres ten moĪe zostaü przedłuĪony na mocy umowy z paĔstwami członkowskimi Unii Europejskiej, które
pozostają w Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej Wielka Brytania przestanie byü członkiem Unii
Europejskiej z upływem okresów przewidzianych na negocjacje warunków wyjĞcia z Unii Europejskiej.
Konsekwencją wystąpienia paĔstwa członkowskiego z Unii Europejskiej jest zaprzestanie obowiązywania
w wystĊpującym paĔstwie członkowskim wszystkich traktatów konstytuujących UniĊ Europejską, które ustanawiają
m.in. swobody przepływu kapitału, towarów i usług pomiĊdzy paĔstwami członkowskimi.
Na DatĊ Prospektu nie moĪna przewidzieü konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym
wpływu takiego wystąpienia na gospodarki poszczególnych paĔstw oraz sytuacjĊ polityczną na Ğwiecie. Nie moĪna
równieĪ przewidzieü wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na sytuacjĊ ekonomiczną podmiotów
gospodarczych w jakikolwiek sposób powiązanych z rynkiem brytyjskim.
W konsekwencji decyzji podjĊtej w referendum w Wielkiej Brytanii istnieje ryzyko obniĪania siĊ kursu funta
brytyjskiego wobec innych walut oraz długotrwałej destabilizacji rynków finansowych w Unii Europejskiej i na Ğwiecie.
W dniu 27 czerwca 2016 r. dwie z trzech najwiĊkszych Ğwiatowych agencji ratingowych, w reakcji na wyniki referendum
w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, obniĪyły swoje oceny wiarygodnoĞci kredytowej Wielkiej
Brytanii. Agencja Standard & Poor’s obniĪyła rating Wielkiej Brytanii z poziomu AAA o dwa stopnie do poziomu AA,
a agencja Fitch obniĪyła rating Wielkiej Brytanii z poziomu AA+ do AA. Uzasadniając obniĪenie oceny wiarygodnoĞci
kredytowej Wielkiej Brytanii, obie agencje wskazały na moĪliwe negatywne konsekwencje ekonomiczne dla Wielkiej
Brytanii w przypadku jej wystąpienia z Unii Europejskiej.
Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej moĪe mieü takĪe istotny wpływ na dalsze procesy integracyjne w ramach
Unii Europejskiej. Jednak kierunek zmian w procesach integracyjnych jest niemoĪliwy do przewidzenia. Nie moĪna
wykluczyü zarówno przyspieszenia procesów integracyjnych w celu wzmocnienia Unii Europejskiej, a takĪe wyhamowania
lub nawet cofniĊcia integracji w niektórych obszarach politycznych lub gospodarczych. Nie moĪna takĪe wykluczyü, Īe
w przyszłoĞci kolejne paĔstwa członkowskie Unii Europejskiej bĊdą decydowaü siĊ na wystąpienie ze Wspólnoty.
Zniesienie swobody przepływu towarów z Polski do Wielkiej Brytanii moĪe mieü negatywne konsekwencje dla realizacji
podstawowych załoĪeĔ strategicznych rozwoju Grupy. Przede wszystkim ewentualne wprowadzenie ceł lub innych
barier dla dostaw towarów z Polski do Wielkiej Brytanii moĪe spowodowaü niezrealizowanie przez GrupĊ celu
związanego z rozpoczĊciem produkcji przez nowy zakład produkcyjny w Grudziądzu, z którego znaczna czĊĞü produkcji
ma byü przeznaczona na rynek brytyjski, czy negatywnie wpłynąü na planowane przeprowadzenie reorganizacji
działalnoĞci operacyjnej Grupy w Wielkiej Brytanii. Ewentualne cła na import towarów do Wielkiej Brytanii mogą
zmniejszyü zakładane przychody Grupy ze sprzedaĪy produktów do Wielkiej Brytanii. Podobnie utrzymujące siĊ
osłabienie brytyjskiej waluty spowoduje obniĪenie spodziewanych przychodów grupy z planowanego eksportu
produktów do Wielkiej Brytanii.
RozpoczĊty proces wystĊpowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz ewentualne związane z tym procesem dalsze
zmiany polityczne w ramach Unii Europejskiej, a takĪe gospodarcze i polityczne konsekwencje takich zmian mogą mieü
istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko wzrostu ceny surowca drzewnego
W Polsce producenci wyrobów drewnianych pozyskują drewno z dwóch podstawowych Ĩródeł: (i) od Lasów
PaĔstwowych, działających poprzez odpowiednie nadleĞnictwa; oraz w ograniczonym zakresie (ii) od krajowych
i zagranicznych podmiotów prywatnych. Głównym dostawcą surowca drzewnego dla Grupy są Lasy PaĔstwowe, które
odpowiadały za 100% wartoĞci ogólnej dostaw w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz w okresie
9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 i ze wzglĊdu na Ğrednią roczną podaĪ surowca drzewnego (ok. 97% rocznej
podaĪy w Polsce) zajmują pozycjĊ monopolisty w zakresie dostaw tego surowca. W okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego
2015/2016 oraz w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 wrzeĞnia 2014 r. i 30 wrzeĞnia 2013 r.
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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 sprzedaĪy Grupy2.
SprzedaĪ surowca drzewnego za poĞrednictwem Lasów PaĔstwowych jest realizowana na zasadach okreĞlonych
w zarządzeniach wydawanych przez Dyrektora Generalnego Lasów PaĔstwowych m.in. poprzez internetowe przetargi
ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym oraz aukcje internetowe w aplikacji e-drewno. W roku obrotowym 2014/2015
w wyĪej wskazanych trybach Grupa nabyła odpowiednio 354,6 tys. m3 oraz 312,0 tys. m3 surowca drzewnego, co
stanowiło 53,2% oraz 46,8% ogólnej iloĞci surowca nabytego przez GrupĊ w roku obrotowym 2014/2015.
W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015 nastąpił
wzrost cen, co czĊĞciowo wpłynĊło na spadek rentownoĞci Grupy. W wyniku wzrostu realizowanej przez GrupĊ produkcji
architektury ogrodowej (a w konsekwencji wielkoĞci zakupionego surowca drzewnego) w roku obrotowym 2014/2015
w strukturze zakupów wzrósł udział drewna nabywanego na otwartych aukcjach, co wpłynĊło negatywnie na Ğrednią cenĊ
zakupu. WiĊkszy wolumen zakupionego drewna umoĪliwia jednak Grupie w kolejnym okresie (roku obrotowym
2015/2016) zakup wiĊkszej iloĞci drewna poprzez Portal LeĞno-Drzewny, gdzie ceny kształtują siĊ poniĪej cen
uzyskiwanych na otwartych aukcjach. Szczegółowy opis procesu nabywania surowca przez GrupĊ został przedstawiony
w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców – Surowiec drzewny”.
Nie moĪna wykluczyü, Īe m.in. ze wzglĊdu na istotnie niĪszą cenĊ surowca nabywanego w ramach przetargów
ograniczonych w Portalu LeĞno-Drzewnym wzglĊdem cen płaconych za surowiec nabywany w ramach aukcji otwartych,
w przyszłoĞci Lasy PaĔstwowe zmienią politykĊ cenową dotyczącą sprzedaĪy drewna i podniosą cenĊ drewna
oferowanego w ramach przetargów ograniczonych w Portalu LeĞno-Drzewnym lub zmienią politykĊ cenową w zakresie
sprzedaĪy drewna prowadzonej przez kaĪdy z dostĊpnych kanałów sprzedaĪy, co spowoduje wzrost kosztów produkcji
produktów oferowanych przez GrupĊ. Grupa nie moĪe zapewniü, Īe bĊdzie w stanie przenieĞü takie zwiĊkszone koszty
na swoich klientów dziĊki podwyĪszeniu cen oferowanych produktów.
Ponadto od 1 lipca 2016 r. weszła w Īycie nowelizacja przepisów Ustawy o OZE, której przepisy spowodują zwiĊkszenie
moĪliwoĞci wykorzystania surowca drzewnego w procesie pozyskiwania energii pochodzącej z odnawialnych Ĩródeł
energii w ramach tzw. współspalania biomasy z wĊglem. W związku z powyĪszym istnieje ryzyko, Īe podmioty
działające w sektorze energetycznym staną siĊ istotnie zainteresowane pozyskaniem surowca drzewnego na potrzeby
wytwarzania energii odnawialnej, zwiĊkszając tym samym popyt na surowiec drzewny, co w konsekwencji moĪe
doprowadziü do wzrostu cen tego surowca.
Wskazane okolicznoĞci mogą doprowadziü do wzrostu kosztów produkcji, spadku konkurencyjnoĞci produktów Grupy,
spadku poziomu sprzedaĪy, a w konsekwencji mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ
finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko wzrostu innych kosztów operacyjnych
Poza kosztami pozyskania surowca drzewnego wykorzystywanego w procesie produkcyjnym na wyniki operacyjne
i finansowe Grupy mają wpływ inne istotne koszty, z których najistotniejszą pozycjĊ stanowią koszty wynagrodzeĔ (bĊdące
czĊĞcią kosztów wytworzenia produktów), a takĪe koszty sprzedaĪy obejmujące głównie koszty transportu spedycyjnego
wyrobów gotowych do klientów. W okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. koszty transportu spedycyjnego stanowiły 76,6% oraz 74,4% kosztów sprzedaĪy.
Natomiast koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych stanowiły odpowiednio 21,1% oraz 20,3% kosztów według rodzaju3.
Inne koszty operacyjne Grupy w znacznym zakresie zaleĪą od czynników pozostających poza jej kontrolą.
Do czynników, które mogą spowodowaü wzrost kosztów operacyjnych Grupy, naleĪą w szczególnoĞci: inflacja, zmiany
w systemie podatkowym (w tym wzrost podatków), wzrost zobowiązaĔ publicznoprawnych innych niĪ podatki, wzrost
cen ropy naftowej, zmiany w polityce rządowej, przepisach prawa lub w innych regulacjach.
Koszty pracy w Polsce były i nadal są znacząco niĪsze niĪ koszty pracy podobnie wyszkolonych pracowników
w bardziej rozwiniĊtych gospodarczo krajach UE, w tym w szczególnoĞci na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim,
na których prowadzą działalnoĞü główni konkurenci Grupy. Dawało to i nadal daje producentom działającym w Polsce

2
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015
wskazane wyĪej 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 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015
wskazane wyĪej koszty transportu spedycyjnego stanowiły, odpowiednio, 76,6% oraz 76,5% kosztów sprzedaĪy oraz koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych
stanowiły, odpowiednio, 21,1% oraz 20,1% kosztów według rodzaju.
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znaczącą przewagĊ konkurencyjną w tym zakresie. Jednak w ostatnich latach koszty pracy w Polsce systematycznie rosną:
Ğrednie miesiĊczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiĊbiorstw (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 pozostaü konkurencyjnym pracodawcą, moĪe byü zmuszona do podwyĪszania wynagrodzenia swoim pracownikom.
Nie moĪna zapewniü, Īe Grupa zdoła uzyskaü współmierny wzrost efektywnoĞci i wydajnoĞci swoich pracowników lub
przenieĞü dodatkowe koszty na klientów poprzez podwyĪszenie cen swoich produktów.
Koszty transportu spedycyjnego w Polsce, a takĪe koszty transportu poza granicami Polski, który jest realizowany przez
polskie firmy spedycyjne, są niĪsze niĪ koszty transportu spedycyjnego w niektórych bardziej rozwiniĊtych gospodarczo
krajach UE, w tym na rynkach niemieckim, francuskim i brytyjskim, na których prowadzą działalnoĞü główni konkurenci
Grupy. JednakĪe Grupa nie moĪe wykluczyü wzrostu kosztów transportu spedycyjnego wynikającego, miĊdzy innymi:
(i) ze wzrostu cen ropy naftowej; (ii) zmian przepisów dotyczących regulacji czasu pracy kierowców czy (iii) zmiany
zasad wynagradzania kierowców, jak chociaĪby wejĞcie w Niemczech w Īycie ustawy o płacy minimalnej (niem. MiLoG
Mindeslohngesetz) wprowadzającej dla pracowników Ğwiadczących pracĊ na terenie Niemiec płacĊ minimalną na
poziomie 8,5 EUR brutto za godzinĊ na całym obszarze Niemiec.
Grupa nie moĪe zapewniü, Īe bĊdzie w stanie przenieĞü wzrost innych kosztów operacyjnych na odbiorców swoich
produktów w celu zrekompensowania jego wpływu na wyniki działalnoĞci Grupy poprzez wzrost przychodów Grupy. MoĪe
to mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko spadku cen oraz popytu na produkt uboczny lub spadku popytu na pellet
Grupa zagospodarowuje całoĞü produktu ubocznego powstającego podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej
poprzez: (i) jego sprzedaĪ (głównie do zakładów zajmujących siĊ produkcją płyt wiórowych lub innym podmiotom), oraz
(ii) wykorzystanie do własnej produkcji pelletu bĊdącego ekologicznym paliwem produkowanym z biomasy, który jest
uĪywany m.in. do ogrzewania domów, innych pomieszczeĔ, obiektów uĪywanych w działalnoĞci gospodarczej, a takĪe
do wytwarzania energii cieplnej w procesach przemysłowych. Przychody uzyskane ze sprzedaĪy 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 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r., a takĪe 48,5 mln PLN oraz 35,9 mln PLN, co stanowiło
8,8% oraz 6,5% przychodów Grupy w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r.4
Cena rynkowa oraz popyt na produkt uboczny jest pochodną 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 wzglĊdu na to, Īe podmioty działające na tych rynkach są wiodącymi odbiorcami produktów
ubocznych przemysłu drzewnego. Podmioty działające w branĪy energetycznej nabywają produkt uboczny w celu
wykorzystania go w procesie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych Ĩródeł energii w ramach tzw.
współspalania biomasy z wĊglem. Wpływ na cenĊ produktu ubocznego moĪe mieü miĊdzy innymi nowelizacja
przepisów Ustawy o OZE. Konsekwencją nowelizacji Ustawy o OZE jest ryzyko, Īe dotychczasowi odbiorcy zamiast
produktu ubocznego zaczną nabywaü duĪe iloĞci surowca drzewnego, które nastĊpnie wykorzystają w procesie
wytwarzania energii, a w konsekwencji ich zapotrzebowanie na produkt uboczny spadnie. Grupa nie moĪe zapewniü, Īe
w razie spadku cen produktów ubocznych bĊdzie mogła efektywnie przeciwdziałaü negatywnemu wpływowi tego
czynnika na wyniki działalnoĞci Grupy oraz w pełni zagospodarowaü powstający w procesie produkcyjnym produkt
uboczny. OkolicznoĞci te w znacznym zakresie zaleĪą od czynników pozostających poza kontrolą Grupy.
Istnieje wiele przyczyn ewentualnego spadku popytu na pellet, które są poza kontrolą Grupy, takich jak m.in. zmiana
preferencji klientów oraz czynniki pogodowe polegające 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 działające na tych rynkach (głównie
elektrownie i elektrociepłownie) zuĪywają duĪe iloĞci pelletu.
Grupa nie moĪe zapewniü, Īe w razie wystąpienia okolicznoĞci, o których mowa powyĪej, bĊdzie mogła efektywnie
przeciwdziałaü negatywnemu wpływowi tych czynników na wyniki działalnoĞci Grupy, w tym w pełni zagospodarowaü
powstający w procesie produkcyjnym produkt uboczny, co moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy,
jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.

4

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi przychody uzyskane ze sprzedaĪy 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 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016,
a takĪe 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 cechują siĊ wysoką konkurencyjnoĞcią. Do głównych
konkurentów Grupy na rynku drewnianej architektury ogrodowej naleĪą w szczególnoĞci: 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 szczególnoĞci (i) w Polsce – IKEA Industry Poland Sp. z o.o., Barlinek S.A. oraz Tartak
„Olczyk” Ludwik Olczyk; oraz (ii) za granicą – 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 naraĪona na ryzyko pojawienia siĊ nowych podmiotów lub umocnienie pozycji przez podmioty historycznie
prowadzące działalnoĞü konkurencyjną w zakresie produkcji oraz sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej i pelletu.
Ponadto krajowi lub miĊdzynarodowi konkurenci Grupy mogą zwiĊkszaü swoje moce produkcyjne, rozbudowywaü sieü
sprzedaĪy lub opracowaü bardziej efektywny system dostaw swoich produktów do klientów. ZwiĊkszenie poziomu
konkurencji moĪe doprowadziü do: (i) spadku rentownoĞci prowadzonej działalnoĞci lub (ii) zmniejszenia wolumenu
sprzedawanych produktów. Nie moĪna wykluczyü, Īe w przyszłoĞci podmioty konkurujące z Grupą, w tym hurtownicy
poĞredniczący w sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu lub inni producenci tych produktów, podejmą
dalsze wysiłki zmierzające do intensyfikacji rozwoju oraz bĊdą prowadziü agresywną politykĊ cenową i produktową
wzglĊdem obecnych oraz potencjalnych kontrahentów Grupy lub opracują konkurencyjne metody sprzedaĪy produktów
bĊdących w ofercie Grupy (np. system sprzedaĪy z bezpoĞrednią dostawą do klienta koĔcowego, tzw. home delivery).
W konsekwencji pozycja konkurencyjna Grupy moĪe siĊ pogorszyü, w przypadku gdy Grupa nie bĊdzie w stanie
realizowaü tych dodatkowych usług, dostosowaü swoich cen do poziomu cen oferowanych przez konkurencjĊ lub
uzasadniü wyĪszej ceny lepszą jakoĞcią oferowanych przez GrupĊ produktów.
Wskazane powyĪej czynniki, w szczególnoĞci niepowodzenie w konkurowaniu z innymi podmiotami, zwiĊkszenie mocy
produkcyjnych lub zdolnoĞci sprzedaĪowych przez konkurentów lub opracowanie przez nich nowych metod sprzedaĪy,
które nie mogłyby zostaü w sposób efektywny implementowane przez GrupĊ, mogą mieü istotny negatywny wpływ na
działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyka dotyczące działalnoĞci Grupy
Ryzyko znaczącej koncentracji sprzedaĪy wyrobów drewnianej architektury ogrodowej
Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez GrupĊ są: (i) produkty drewnianej architektury ogrodowej;
(ii) pellet; oraz (iii) produkt uboczny powstający podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej. SprzedaĪ
produktów drewnianej architektury ogrodowej stanowi dominującą pozycjĊ w strukturze przychodów Grupy. Na
sprzedaĪ tej kategorii produktów przypadało 86,4% łącznych przychodów Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego
2015/2016 i 84,0% łącznych przychodów Grupy w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r.5
Grupa dostarcza produkty drewnianej architektury ogrodowej do czołowych dystrybutorów drewnianej architektury
ogrodowej w Polsce i Europie, którymi są głównie (i) grupa kapitałowa Kingfisher, w skład której wchodzą m.in.
nastĊpujący 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 posiadają
znaczące sieci sprzedaĪy detalicznej. W konsekwencji baza głównych klientów Grupy charakteryzuje siĊ istotną
koncentracją. W okresie 9 miesiĊcy 2015/2016 i w okresach 12 miesiĊcy zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r., 2014 r. oraz
2013 r. odpowiednio 39,3%, 42,8%, 41,6% i 39,3% przychodów ze sprzedaĪy pochodziło od 5 najwiĊkszych klientów
Grupy pod wzglĊdem wartoĞci sprzedanych produktów6. W okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. udział
sprzedaĪy (liczonej w m3) do dwóch najwiĊkszych grup kapitałowych (Kingfisher i Adeo), w skład których wchodzą główni
odbiorcy Grupy, stanowiły łącznie 47,1% udziału w sprzedaĪy Grupy (z czego 32,8% stanowił przychód ze sprzedaĪy do
jednej z tych grup, a 14,3% do drugiej grupy) (dane uwzglĊdniają wyniki finansowe Grange Fencing w okresie 12 miesiĊcy
koĔczącym siĊ 30 wrzeĞnia 2015 r. na podstawie symulacji finansowych prezentowanych w Załączniku 8 niniejszego
Prospektu). W związku z powyĪszym utrzymywanie bliskich relacji z kluczowymi klientami oraz moĪliwoĞü zawarcia lub
odnowienia umów z kluczowymi klientami na korzystnych warunkach ma dla Grupy decydujące znaczenie.
W szczególnoĞci istotny wpływ na wynik finansowy Grupy mają przychody generowane przez odbiorców z grupy
kapitałowej Kingfisher (m.in. B&Q, BricoDepot oraz Castorama) ze wzglĊdu na wielkoĞü sprzedaĪy. Ze wzglĊdu na to, Īe

5

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi na sprzedaĪ tej kategorii produktów przypadało 86,4% łącznych przychodów Grupy
w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 i 82,5% łącznych przychodów Grupy w roku obrotowym 2014/2015.
6
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesiĊcy 2015/2016 i w roku obrotowym 2014/2015 odpowiednio 39,3%
i 42,5% przychodów ze sprzedaĪy pochodziło od 5 najwiĊkszych klientów Grupy pod wzglĊdem wartoĞci sprzedanych produktów.
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czĊĞü istotnych klientów, z którymi obecnie Grupa prowadzi negocjacje handlowe lub/i zawiera bądĨ odnawia umowy,
wchodzi w skład wiĊkszych grup kapitałowych, wszelkie zmiany polityki zakupowej implementowane przez powyĪsze
grupy kapitałowe mogą mieü istotny negatywny wpływ na warunki, na jakich Grupa bĊdzie sprzedawała swoje produkty do
tych podmiotów (zob. szerzej „Opis działalnoĞci – Procedury realizacji zamówieĔ od klientów”).
Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe (i) utrata jednego lub wiĊkszej liczby kluczowych klientów Grupy, (ii) istotne
zmniejszenie przez tych klientów wolumenu nabywanych produktów Grupy, (iii) opóĨnienie w płatnoĞciach, (iv) istotne
niekorzystne zmiany warunków, na jakich Grupa sprzedaje im swoje produkty, w tym w związku ze zmianą strategii
zakupowej realizowanej przez kluczowych odbiorców produktów Grupy, (v) brak zastąpienia kluczowego klienta
w przypadku jego utraty nowymi klientami, (vi) upadłoĞü istotnego klienta Grupy, lub (vii) podjĊcie przez główne sieci
handlowe zarządzające sklepami typu DIY decyzji dotyczącej zmiany strategii sprzedaĪowej (w tym, miĊdzy innymi,
redukcji liczby sklepów lub unifikacji asortymentu oferowanego przez poszczególne sklepy typu DIY), mogłyby mieü
niekorzystny wpływ na wyniki operacyjne Grupy. Dla Grupy powyĪsze moĪe mieü szczególne znaczenie, mając na
wzglĊdzie, Īe zgodnie z publicznie dostĊpnymi informacjami spółka B&Q (wchodząca w skład grupy kapitałowej
Kingfisher) poinformowała o podjĊciu działaĔ zmierzających do zamkniĊcia 65 sklepów na terenie Wielkiej Brytanii
(która jest jednym z głównych rynków, na których działa Grupa) oraz Irlandii. Ponadto, na DatĊ Prospektu grupa
kapitałowa Kingfisher rozpoczĊła realizacjĊ nowej globalnej strategii operacyjnej. Celem przyjĊtej strategii jest
(i) ograniczenie kosztów ponoszonych przez grupĊ kapitałową, (ii) unifikacja produktów oferowanych przez jej podmioty
zaleĪne oraz (iii) implementacja modelu sprzedaĪy polegającego na produkcji okreĞlonych produktów wyłącznie na
potrzeby grupy kapitałowej Kingfisher. W związku z realizacją powyĪszej strategii nastĊpujące podmioty z grupy
Kingfisher wypowiedziały umowy lub wybrane warunki umów łączące je z Grupą oraz innymi kontrahentami grupy
Kingfisher: Castorama, Brico Depot oraz B&Q. Zgodnie z publicznie dostĊpnymi komunikatami grupy Kingfisher,
powyĪsze podmioty wypowiedziały analogiczne umowy o współpracy lub ich wybrane warunki równieĪ z innymi
dostawcami. W związku z powyĪszym Grupa, jak równieĪ zgodnie z informacjami posiadanymi przez GrupĊ, inne
podmioty dotychczas realizujące dostawy do powyĪszych klientów Grupy zostały zaproszone do wziĊcia udziału
w przetargach na sprzedaĪ produktów drewnianej architektury ogrodowej. W wyniku rozstrzygniĊtych do Daty Prospektu
przetargów Grupa otrzymała od Kingfisher niewiąĪącą informacjĊ o wyborze oferty i oczekuje podpisania wiąĪących
umów o dalszej współpracy z podmiotami z grupy Kingfisher na okres objĊty przetargiem, czyli od 1 lutego 2017 r.
Charakter dotychczasowej wieloletniej współpracy z klientami wskazuje, Īe nie moĪna wykluczyü, Īe Grupa nie pozyska
zamówieĔ na dotychczasowym poziomie oraz warunkach cenowych.
Ponadto Grupa jest naraĪona na ryzyko kredytowe dotyczące braku spłaty zobowiązaĔ przez klientów w zakresie
wymaganych naleĪnoĞci handlowych, co moĪe uniemoĪliwiü zaspokajanie jej zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Klienci Grupy mogą byü naraĪeni na problemy finansowe, w tym upadłoĞci, restrukturyzacje i likwidacje, lub moĪliwe
osłabienie koniunktury. Utrata przez GrupĊ któregokolwiek z kluczowych klientów lub brak moĪliwoĞci zastąpienia
odbieranego przez niego wolumenu produkcji innymi zamówieniami, lub niewywiązywanie siĊ przez kluczowych
klientów Grupy ze spłaty swoich zobowiązaĔ wobec Grupy, jako okolicznoĞci, których Grupa doĞwiadczała
w przeszłoĞci, moĪe mieü istotny niekorzystny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową i przepływy pieniĊĪne.
Grupa jest uzaleĪniona od kluczowego dostawcy surowca drzewnego
Kluczowym kosztem operacyjnym Grupy jest koszt nabycia surowca drzewnego, który jest głównym kosztem
wytworzenia wyrobów gotowych. W okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. 30 wrzeĞnia 2014 r. i 30 wrzeĞnia 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 sprzedaĪy Grupy7. Dane te nie obejmują kosztów ponoszonych
przez Grange Fencing, która zamiast surowca drzewnego nabywa odpowiednie komponenty drewniane. Koszt nabycia
takich komponentów w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. wyniósł 48,2 mln PLN i stanowił 40,0%
kosztów własnych sprzedaĪy Grange Fencing, co odpowiada 12,5% kosztów własnych sprzedaĪy Grupy8.
Z uwagi na posiadany areał leĞny oraz przede wszystkim ze wzglĊdu na Ğrednią roczną podaĪ surowca drzewnego
(ok. 97% rocznej podaĪy w Polsce) Lasy PaĔstwowe posiadają na polskim rynku drzewnym pozycjĊ monopolisty i na
wielu obszarach Polski są jedynym dostawcą tego surowca, co ze wzglĊdu na znaczący udział kosztów transportu

7
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi koszt nabycia (cena zakupu powiĊkszona o koszty transportu) surowca drzewnego
w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 195,0 mln PLN i stanowił 44,0% kosztów własnych sprzedaĪy 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 sprzedaĪy Grange Fencing, co odpowiada 11,0% kosztów własnych sprzedaĪy Grupy.
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w procesie nabywania surowca ma istotne znaczenie z perspektywy wyników operacyjnych Grupy. Ponadto, ze wzglĊdu
na powyĪsze, w razie dostarczenia przez Lasy PaĔstwowe surowca nieodpowiedniej jakoĞci (kłody zbyt krótkie lub zbyt
długie, spleĞniałe bądĨ chore drewno) lub braku moĪliwoĞci odbioru surowca ze wzglĊdu na warunki pogodowe, co ma
miejsce w szczególnoĞci w okresie intensywnych opadów (drogi leĞne mogą siĊ stawaü nieprzejezdne), Grupa ma
ograniczone moĪliwoĞci pozyskania surowca z alternatywnych Ĩródeł.
W okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. Lasy
PaĔstwowe były jedynym dostawcą surowca drzewnego dla Grupy. Zmniejszenie dostĊpnoĞci surowca drzewnego od
Lasów PaĔstwowych (we wszystkich lub niektórych nadleĞnictwach) moĪe skutkowaü koniecznoĞcią nabywania surowca
od innych dostawców po wyĪszych cenach zakupu lub z innych nadleĞnictw Lasów PaĔstwowych zlokalizowanych
w dalszej odległoĞci od zakładów produkcyjnych Grupy. Ze wzglĊdu na istotny wpływ kosztów transportu na
opłacalnoĞü pozyskiwania drewna Grupa ma ograniczone moĪliwoĞci jego rentownego pozyskiwania z innych Ĩródeł,
w tym z importu, czy teĪ z lokalizacji innych niĪ te połoĪone w stosunkowo nieduĪej odległoĞci od jej zakładów
produkcyjnych. Nie moĪna wykluczyü ryzyka braku moĪliwoĞci szybkiego zastąpienia przez GrupĊ niedoborów surowca
wynikających ze zmniejszonej podaĪy ze strony Lasów PaĔstwowych surowcem pochodzącym od innych dostawców.
Istotna czĊĞü kontrahentów Grupy wymaga, aby drewno, z którego wytwarzane są produkty Grupy, posiadało certyfikat
FSC wydawany przez Forest Stewardship Council A.C. Na DatĊ Prospektu drewno nabywane przez GrupĊ od Lasów
PaĔstwowych posiada ww. certyfikat. JednakĪe w razie utraty przez Lasy PaĔstwowe certyfikatu FSC Grupa nie bĊdzie
miała moĪliwoĞci szybkiego nabycia drewna spełniającego powyĪsze kryterium. W konsekwencji kontrahenci Grupy
mogą nie byü zainteresowani nabywaniem produktów wytworzonych przez GrupĊ z drewna nieposiadającego certyfikatu
FSC, co moĪe mieü niekorzystny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe warunki, na jakich Grupa pozyskuje surowiec, ulegną istotnym zmianom, miĊdzy innymi,
w związku: (i) ze zmniejszeniem podaĪy surowca drzewnego przez Lasy PaĔstwowe, (ii) z opóĨnieniem w jego
udostĊpnianiu do odbioru przez GrupĊ, (iii) z zaoferowaniem przez Lasy PaĔstwowe do zakupu surowca nieodpowiedniej
jakoĞci, czy (iv) zwiĊkszeniem zapotrzebowania na ten surowiec przez konkurentów Grupy lub inne podmioty
wykorzystujące w swojej działalnoĞci surowiec drzewny. Wystąpienie którejkolwiek z wyĪej wskazanych okolicznoĞci
moĪe mieü niekorzystny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Dodatkowo istotny wpływ na Ğrednią cenĊ zakupu surowca drzewnego pozyskiwanego przez GrupĊ ma iloĞü surowca,
którą Grupa moĪe pozyskaü w ramach puli drewna inwestycyjnego, którego cena jest zbliĪona do ceny surowca
sprzedawanego w przetargach ograniczonych. Dla tego samego asortymentu cena drewna z puli inwestycyjnej jest niĪsza
o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych w aplikacji e-drewno. Grupa moĪe
wystąpiü do Lasów PaĔstwowych o przyznanie puli drewna inwestycyjnego jedynie, gdy zrealizuje przedsiĊwziĊcie
inwestycyjne zwiĊkszające przetarcie drewna o ponad 5 tys. m3 rocznie. Decyzja o przyznaniu wnioskodawcy drewna
z powyĪszej puli zaleĪy od Lasów PaĔstwowych. Na DatĊ Prospektu Grupa złoĪyła wniosek o przyznanie jej przydziału
drewna inwestycyjnego w związku z realizacją inwestycji w Grudziądzu. Nie moĪna wykluczyü, Īe Grupa nie bĊdzie
w stanie pozyskaü wystarczającej puli drewna inwestycyjnego w związku z realizacją tego projektu, co moĪe wpłynąü na
wzrost Ğredniej ceny surowca drzewnego pozyskiwanego przez GrupĊ (wynikający z koniecznoĞci zakupu wiĊkszej iloĞci
drewna poprzez aukcje internetowe e-drewno), a w konsekwencji mieü niekorzystny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ
finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z charakterem warunków współpracy z odbiorcami drewnianej architektury ogrodowej
W toku prowadzonej działalnoĞci Spółki z Grupy zawierają z wiĊkszoĞcią odbiorców umowy, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3
lata oraz (iii) umowy bezterminowe, z czego duĪa czĊĞü umów zawartych przez GrupĊ 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) są ustalane corocznie w drodze aneksów (szczegółowy opis mechanizmu zawierania
umów przez GrupĊ znajduje siĊ w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Klienci oraz sprzedaĪ – Procedury realizacji
zamówieĔ od klientów”). W konsekwencji nie moĪna wykluczyü, Īe warunki handlowe, na jakich bĊdą w przyszłoĞci
zawierane umowy z odbiorcami produktów Grupy, bĊdą mniej korzystne niĪ umowy zawierane w przeszłoĞci. Nie moĪna
równieĪ wykluczyü, Īe Grupa nie bĊdzie w stanie w przyszłoĞci odnowiü umów na dostawĊ produktów z niektórymi
odbiorcami ze wzglĊdu na niekorzystne warunki współpracy lub decyzje odbiorców o ograniczeniu lub zaniechaniu dalszej
współpracy z Grupą, co moĪe spowodowaü spadek wolumenu sprzedaĪy jej produktów.
Ponadto istotna czĊĞü umów ramowych, których stroną są Spółki z Grupy, wskazuje jedynie wielkoĞü szacowanej sprzedaĪy
produktów oferowanych przez GrupĊ, ale nie stanowi zobowiązania kontrahentów Grupy do nabycia okreĞlonego
wolumenu lub gamy produktów Grupy. Tym samym Grupa musi szacowaü wielkoĞü moĪliwego zapotrzebowania swoich
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odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej, a w konsekwencji nie moĪna wykluczyü, Īe nie
bĊdzie w stanie zrealizowaü wczeĞniej zakładanego poziomu sprzedaĪy danego produktu drewnianej architektury
ogrodowej, w szczególnoĞci w związku ze zmianą polityki zakupowej kontrahentów polegającej na wycofaniu lub
ograniczeniu sprzedaĪy danego produktu drewnianej architektury ogrodowej. Ponadto ze wzglĊdu na powyĪsze Grupa moĪe
ponieĞü istotne koszty związane z produkcją poszczególnych produktów drewnianej architektury ogrodowej oraz
koniecznoĞcią magazynowania nadwyĪki tych produktów.
PowyĪsze okolicznoĞci, a przede wszystkim utrata znaczącej liczby klientów Grupy lub znaczące zmniejszenie
wolumenu składanych przez nich zleceĔ, mogą mieü istotny negatywny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową,
wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych
Strategia Grupy, która została szczegółowo opisana w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Strategia”, koncentruje siĊ
głównie na budowaniu wartoĞci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku europejskim w zakresie
sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej. Elementy strategii, które mają zapewniü osiągniĊcie załoĪonego celu,
obejmują: (i) zwiĊkszenie sprzedaĪy produktów Grupy; (ii) zwiĊkszenie mocy produkcyjnych Grupy oraz (iii) realizacjĊ
synergii i optymalizacjĊ operacyjną.
Grupa moĪe nie zrealizowaü swoich celów strategicznych i nie osiągnąü zakładanych kierunków rozwoju w nadchodzących
latach w związku z wystąpieniem wielu okolicznoĞci oraz czynników zewnĊtrznych i wewnĊtrznych, m.in. sytuacji
w branĪy drewnianej architektury ogrodowej w Europie, dostĊpnoĞci surowca drzewnego, kursów walut, działalnoĞci
głównych konkurentów Grupy, a takĪe sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie, które mogą byü poza kontrolą Grupy.
JeĪeli Grupa napotka nieprzewidziane przeszkody w realizacji swojej strategii, moĪe nie zrealizowaü jej w pełni bądĨ
w ogóle, moĪe podjąü decyzjĊ o jej zmianie, zawiesiü lub odstąpiü od jej realizacji, moĪe nie osiągnąü planowanych korzyĞci
mających wyniknąü z wdroĪenia strategii w ogóle lub osiągnąü je z opóĨnieniem, lub mogą one byü mniejsze, niĪ zakładano.
Jednym z kluczowych elementów strategii Grupy jest uruchomienie zakładu produkcyjnego w Grudziądzu o docelowych
zdolnoĞciach produkcyjnych na poziomie ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej
rocznie. Ponadto w celu uzyskania efektu synergii kosztowych związanych z akwizycją Grange Fencing w 2014 r. Grupa
rozwaĪa podjĊcie działaĔ mających na celu optymalizacjĊ sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na terenie Wielkiej
Brytanii, z uwzglĊdnieniem tego, Īe w przyszłoĞci głównym dystrybutorem produktów dla Grange Fencing bĊdzie zakład
w Grudziądzu.
W ramach prowadzonej reorganizacji Grupa, w związku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudziądzu,
zakoĔczyła działalnoĞü produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii, a działalnoĞü produkcyjna
w Telford w Wielkiej Brytanii zostanie zamkniĊta do koĔca 2016 r., co powinno skutkowaü redukcją poĞrednich
i bezpoĞrednich kosztów produkcji ponoszonych przez GrupĊ. Szczegółowy opis działaĔ podejmowanych przez SpółkĊ
w związku z reorganizacją Grupy został przedstawiony w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne
Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”.
Nie moĪna wykluczyü, Īe Grupa, w szczególnoĞci w związku z budową zakładu produkcyjnego w Grudziądzu oraz
optymalizacją sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na terenie Wielkiej Brytanii, moĪe byü zmuszona do przeznaczenia
wiĊkszych, niĪ planowała, zasobów ludzkich i finansowych (w tym kosztów wynagrodzeĔ, ewentualnych odpraw
pracowników lub wyĪszych kosztów pozyskania drewna w związku z ewentualnym nieuzyskaniem odpowiedniej puli
drewna inwestycyjnego) w celu realizacji strategii, co moĪe negatywnie wpłynąü na podstawowe obszary jej działalnoĞci
lub doprowadziü do zmniejszenia spodziewanych korzyĞci. Rezultaty i koszty realizacji strategii Grupy mogą siĊ istotnie
róĪniü od pierwotnie przewidywanych, w szczególnoĞci ze wzglĊdu na okolicznoĞci, które pozostają poza kontrolą Grupy,
w tym ryzyko powstania sporów związanych z realizacją wyĪej wskazanych działaĔ strategicznych. Wskazane okolicznoĞci
mogą mieü negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z integracją przejĊtych podmiotów i zarządzaniem nimi
Realizacja strategii Grupy zakładającej akwizycje spółek o podobnym profilu działalnoĞci do Grupy sprawia, Īe Grupa
moĪe byü naraĪona na trudnoĞci w integracji przejĊtych podmiotów, w reorganizacji ich działalnoĞci i dostosowania do
standardów Grupy, moĪe napotkaü trudnoĞci w efektywnym zarządzaniu nimi, a takĪe utraciü klientów przejĊtego
podmiotu. Nie moĪna wykluczyü, Īe zakładana integracja i reorganizacja działalnoĞci przejmowanych podmiotów nie
bĊdzie w pełni efektywna lub Īe potrwa dłuĪej, niĪ przewidywano, lub bĊdzie wiązała siĊ z poniesieniem wyĪszych
kosztów, niĪ zakładano, a spodziewane efekty synergii nie zostaną osiągniĊte, bĊdą odbiegały od oczekiwanych lub
zostaną uzyskane w innym terminie lub w innym zakresie, niĪ przewidywano. Nie ma równieĪ pewnoĞci, Īe ze wzglĊdu
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na czynniki niezaleĪne od Grupy, w tym działania podejmowane przez jej konkurentów, kursy walut, decyzje organów
administracji paĔstwowej lub strategiĊ producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej, plany Grupy
zostaną zrealizowane. Wskazane powyĪej okolicznoĞci mogą mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej
sytuacjĊ finansową oraz na wyniki jej działalnoĞci, a takĪe na cenĊ Akcji.
DziałalnoĞü biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opierają siĊ m.in. na szacunkach trendów i rynków, które mogą
byü niedokładne
Strategia biznesowa Grupy została opracowana na podstawie wielu istotnych załoĪeĔ dotyczących rozwoju europejskiego
i Ğwiatowego rynku drewnianej architektury ogrodowej bĊdącej podstawowym produktem Grupy. W ocenie Zarządu
czynnikiem stymulującym wzrost rynku jest popyt wĞród klientów docelowych generowany przez lokalne trendy, mody
i przyzwyczajenia oraz ich siłĊ nabywczą. KaĪdy z tych czynników jest jednak niepewny, a wiarygodne dane rynkowe
dotyczące przyszłoĞci moĪna uzyskaü z niewielu obiektywnych Ĩródeł. Ponadto na rynku nie są publicznie dostĊpne
kompleksowe i niezaleĪne raporty zawierające informacje dotyczące stanu i rozwoju rynku drewnianej architektury
ogrodowej. JeĞli przyjĊte przez GrupĊ załoĪenia są nieprawidłowe, to rzeczywisty popyt na produkty Grupy i jej
konkurentów moĪe siĊ istotnie róĪniü od przyjmowanych szacunków.
Ponadto bieĪąca działalnoĞü gospodarcza Grupy opiera siĊ na pewnych oszacowaniach trendów i wycenach rynkowych.
W wielu przypadkach nie ma łatwo dostĊpnych informacji z niezaleĪnych Ĩródeł (ze stowarzyszeĔ branĪowych lub
innych organizacji) potwierdzających analizy i szacunki dotyczące rynku drewnianej architektury ogrodowej, co
powoduje, Īe Grupa musi polegaü na własnych, opracowanych wewnĊtrznie szacunkach dotyczących branĪy, w której
działa, jej pozycji w branĪy, na szacowanym zapotrzebowaniu na produkty Grupy, jej udziału rynkowego, a takĪe
udziałów rynkowych róĪnych podmiotów działających w tej branĪy, wykorzystując swoje doĞwiadczenie, badania
warunków rynkowych oraz analizĊ publikacji branĪowych.
W 2016 r. Zarząd zlecił zewnĊtrznemu doradcy, spółce OC&C Strategy Consultants, sporządzenie opracowania
dotyczącego wybranych europejskich rynków drewnianej architektury ogrodowej. Raport OC&C jest podstawą czĊĞci
opisu zawartego w rozdziale „Otoczenie rynkowe”. W związku z brakiem historycznych opracowaĔ branĪowych oraz
publicznie dostĊpnych baz danych zawierających dane rynkowe Raport OC&C bazuje głównie na własnych,
niezaleĪnych analizach wykonanych przez autorów Raportu OC&C, w tym m.in. analizach ogólnodostĊpnych informacji
handlowych, wywiadach z architektami działającymi na lokalnych rynkach, analizach danych dotyczących sposobu
zagospodarowania ogrodów przydomowych w poszczególnych krajach.
ChociaĪ Zarząd wierzy, Īe takie badania i szacunki, zarówno Zarządu, jak i OC&C Strategy Consultants, są rzetelne
i wiarygodne, to zazwyczaj takie badania i szacunki czy stosowane w nich metodologia i załoĪenia nie są weryfikowane
przez niezaleĪne Ĩródła w zakresie rzetelnoĞci albo kompletnoĞci, a ponadto podlegają zmianom i mogą byü błĊdne.
W przypadku prowadzenia działalnoĞci opartej na nieprawidłowych załoĪeniach Zarząd moĪe podjąü niewłaĞciwe
decyzje biznesowe, błĊdnie szacując wpływ negatywnych trendów na rynek, na którym działa Grupa. NiezdolnoĞü Grupy
do dokładnego przewidzenia kierunku rozwoju rynku architektury ogrodowej mogłaby mieü istotny niekorzystny wpływ
na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Grupa moĪe napotkaü trudnoĞci związane z planowaną inwestycją w zakład produkcyjny w Grudziądzu
Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Grupy jest budowa nowego zakładu produkcyjnego w Grudziądzu.
Podejmując decyzjĊ dotyczącą realizacji budowy nowego zakładu produkcyjnego, Spółka przygotowała załoĪenia
strategiczne analizujące moĪliwe do osiągniĊcia korzyĞci związane z rozbudową mocy produkcyjnych Grupy poprzez
budowĊ zakładu w Grudziądzu. Głównymi celami realizacji inwestycji w Grudziądzu jest (i) zwiĊkszenie mocy
produkcyjnych Grupy oraz (ii) realizacja synergii kosztowych z Grange Fencing (w szczególnoĞci poprzez ograniczenie
kosztów produkcji).
Grupa moĪe nie zrealizowaü swoich strategicznych załoĪeĔ i nie osiągnąü zakładanych głównych kierunków rozwoju
i korzyĞci związanych z nową inwestycją w związku z wystąpieniem wielu okolicznoĞci oraz czynników zewnĊtrznych
i wewnĊtrznych, które mogą byü poza kontrolą Grupy, m.in. sytuacji w branĪy drewnianej architektury ogrodowej
w Europie, dostĊpnoĞci surowca drzewnego, w tym drewna inwestycyjnego w odpowiedniej iloĞci, terminowoĞci
realizacji projektu (w tym wykonania prac przez generalnego wykonawcĊ), moĪliwoĞci zatrudnienia odpowiedniej kadry
zarządzającej oraz niedostarczenia lub wadliwego montaĪu linii produkcyjnych. W szczególnoĞci Grupa moĪe: (i) nie
byü w stanie sprzedaü dodatkowej iloĞci produktów, które wytworzy w związku ze zwiĊkszeniem mocy produkcyjnych
Grupy, lub (ii) wykorzystaü synergii kosztowych związanych z nabyciem Grange Fencing, poprzez co nie bĊdzie
w stanie obniĪyü kosztów produkcji.
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JeĪeli Grupa napotka powyĪsze lub inne nieprzewidziane przeszkody w toku budowy nowego zakładu produkcyjnego,
moĪe nie osiągnąü w pełni bądĨ w ogóle pierwotnie zamierzonych celów lub mogą one byü mniejsze, niĪ zakładano.
Wystąpienie kaĪdej z wyĪej wymienionych okolicznoĞci moĪe oznaczaü koniecznoĞü przeznaczenia wiĊkszych niĪ
planowane zasobów ludzkich i finansowych w celu realizacji inwestycji, a rezultat realizacji inwestycji moĪe siĊ okazaü
niesatysfakcjonujący, co moĪe negatywnie wpłynąü na realizacjĊ pierwotnie zakładanych celów strategicznych.
Wskazane okolicznoĞci mogą mieü negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki,
perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane 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 działalnoĞci Grupy. W konsekwencji usługi
logistyczne mają dla Grupy istotne znaczenie w kontekĞcie terminowoĞci realizacji dostaw produktów w iloĞci
oczekiwanej przez odbiorców. Grupa korzysta obecnie z usług transportowych Ğwiadczonych przez kilkadziesiąt firm
logistycznych. W okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. udział najwiĊkszego dostawcy usług transportu
wyrobów w łącznej wartoĞci tych usług w Grupie wyniósł 11,0%9. TrudnoĞci techniczne lub finansowe najwaĪniejszych
dostawców usług logistycznych mogą byü przyczyną opóĨnieĔ w realizacji zamówieĔ dla klientów Grupy, co moĪe
doprowadziü do pogorszenia relacji Grupy z klientami oraz powodowaü obciąĪenie Grupy dodatkowymi kosztami
związanymi z karami umownymi za nieterminowe dostawy produktów płatnych na rzecz klientów Grupy.
Z wiĊkszoĞcią dostawców usług logistycznych Grupa prowadzi współpracĊ od wielu lat, dziĊki czemu znają oni
wewnĊtrzne wymagania Grupy dotyczące organizowania poszczególnych transportów i dostaw. W przypadku
koniecznoĞci zastąpienia najwiĊkszych dostawców usług logistycznych innymi podmiotami nie moĪna wykluczyü, Īe
w początkowym okresie współpraca z nowym dostawcą usług transportowych bĊdzie napotykała problemy, które mogą
doprowadziü do opóĨnieĔ w realizacji dostaw do klientów Grupy. Ponadto nie moĪna wykluczyü, Īe w przypadku
rozpoczĊcia przez GrupĊ transportu jej produktów innymi metodami niĪ dotychczas wykorzystywane, co mogłoby
wydawaü siĊ ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem, np. poprzez transport morski do Wielkiej Brytanii, ze wzglĊdu
na brak doĞwiadczenia w organizowaniu transportu tą metodą Grupa nie bĊdzie w stanie dostarczaü swoich produktów
w terminie lub koszty transportu bĊdą wyĪsze niĪ pierwotnie szacowane.
Nie moĪna równieĪ wykluczyü opóĨnieĔ w realizacji dostaw produktów spowodowanych blokadami dróg, kontrolami
drogowymi prowadzonymi m.in. z powodu pojawiających siĊ zagroĪeĔ bezpieczeĔstwa w paĔstwach europejskich,
przywróceniem kontroli granicznej pomiĊdzy PaĔstwami Członkowskimi, wyjĞciem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej,
zmianami przepisów dotyczących regulacji czasu pracy kierowców czy zasad wynagradzania kierowców, jak chociaĪby
wejĞcie w Niemczech w Īycie ustawy o płacy minimalnej (niem. MiLoG Mindeslohngesetz) wprowadzającej dla
pracowników Ğwiadczących pracĊ na terenie Niemiec płacĊ minimalną na poziomie 8,5 EUR brutto za godzinĊ na całym
obszarze Niemiec lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami utrudniającymi prowadzenie transportu drogowego.
Wszelkie opóĨnienia transportów wynikające ze współpracy z dostawcami usług logistycznych mogą spowodowaü brak
moĪliwoĞci dostarczenia odbiorcom zamówionej przez nich iloĞci produktów, utratĊ zaufania do Grupy jako partnera
handlowego lub koniecznoĞü zapłaty kar umownych na rzecz swoich odbiorców, a nawet zakoĔczenie współpracy
z danym odbiorcą, co w konsekwencji moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ
finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z sezonowoĞcią sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej i pelletu
SprzedaĪ drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu charakteryzuje siĊ sezonowoĞcią.
W zakresie drewnianej architektury ogrodowej od lutego do lipca Grupa realizuje najwyĪszy poziom sprzedaĪy. Aby
zapewniü ciągłoĞü i terminowoĞü dostaw do kontrahentów w okresie najwyĪszej sprzedaĪy, Grupa w okresie od
wrzeĞnia do grudnia, kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest obniĪony, realizuje produkcjĊ
w celu zbudowania odpowiednich zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które są składowane
w magazynach Grupy.
WiĊkszoĞü umów ramowych, których stroną są Spółki z Grupy, nie zawiera iloĞciowego i asortymentowego
zobowiązania kontrahentów Grupy do nabycia produktów drewnianej architektury ogrodowej oferowanych przez GrupĊ.

9

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi komponentów w roku obrotowym 2014/2015 udział najwiĊkszego dostawcy usług
transportu wyrobów w łącznej wartoĞci tych usług w Grupie wyniósł 11,5%.

39

STELMET S.A.

Grupa na podstawie dotychczasowej historii sprzedaĪy szacuje wielkoĞü moĪliwego zapotrzebowania swoich odbiorców
na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej w przyszłoĞci. WiĊkszoĞü dostaw jest realizowana
w sezonie sprzedaĪowym na podstawie wiąĪących zamówieĔ składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.
Realizacja tych dostaw odbywa siĊ w duĪej mierze przy wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych w trakcie
cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa produkuje i buduje zapasy wyrobów gotowych z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby sprostaü zapotrzebowaniu na swoje wyroby, które w sezonie sprzedaĪowym (głównie luty-lipiec)
przekracza zdolnoĞci produkcyjne Grupy. W związku z powyĪszym istnieje ryzyko, Īe Grupa w okresie budowania
stanów magazynowych (głównie wrzesieĔ-grudzieĔ) wyprodukuje zbyt małą lub zbyt duĪą liczbĊ produktów drewnianej
architektury ogrodowej lub zostanie niewłaĞciwie dobrany asortyment produktowy – inny niĪ ten, który faktycznie
zamówi odbiorca. Szczegółowy opis mechanizmu zawierania umów przez GrupĊ znajduje siĊ w rozdziale „Opis
działalnoĞci Grupy – Klienci oraz sprzedaĪ – Procedury zawierania umów z klientami”).
Okres najwyĪszej sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej jest stosunkowo krótki. Istnieje ryzyko, Īe w razie
wyprodukowania zbyt małej iloĞci produktów lub niewłaĞciwie dopasowanego asortymentu Grupa nie bĊdzie w stanie
wyprodukowaü dodatkowych produktów drewnianej architektury ogrodowej w liczbie oczekiwanej przez klienta. Z kolei
produkcja zbyt duĪej liczby elementów skutkuje nadwyĪkami magazynowymi, które mogą nie zostaü sprzedane
w danym sezonie, co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią poniesienia dodatkowych kosztów związanych z magazynowaniem
produktów. Dodatkowo w okresie najwyĪszej sprzedaĪy Grupa odnotowuje najwyĪsze zapotrzebowanie na kapitał
obrotowy, przez co wskaĨnik długu netto Grupy wzrasta, co moĪe skutkowaü naruszeniem postanowieĔ umów
finansowych okreĞlających wymogi utrzymywania wskaĨników finansowych Grupy na okreĞlonym poziomie.
Ze wzglĊdu na powyĪsze nie moĪna wykluczyü, Īe Grupa nie bĊdzie w stanie zrealizowaü wczeĞniej zakładanego
poziomu sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej, poprzez niedopasowanie asortymentowe lub iloĞciowe,
a w konsekwencji moĪe ponieĞü istotne koszty związane z ich produkcją oraz koniecznoĞcią magazynowania nadwyĪki
produktów wytworzonych w okresie obniĪonego popytu na te produkty, a takĪe sprzedaĪ produktów po istotnie niĪszych
cenach. W konsekwencji Grupa nie moĪe wykluczyü, Īe brak właĞciwej realizacji zamówieĔ bĊdzie skutkowaü
nałoĪeniem na GrupĊ przez odbiorców kar umownych.
W zakresie pelletu Grupa realizuje najwyĪszą sprzedaĪ przed sezonem zimowym w okresie od wrzeĞnia do paĨdziernika
i nastĊpnie do koĔca okresu zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzglĊdnie stałym poziomie
z przerwami produkcji wynikającymi z prac remontowo-serwisowych. W przypadku krótkiego okresu zimowego lub
braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa moĪe nie byü w stanie zrealizowaü
celów sprzedaĪowych (ze wzglĊdu na istotny udział sprzedaĪy miesiĊcy sezonu zimowego w sprzedaĪy rocznej) oraz
w pełni wyprzedaü zapasów wytworzonych produktów, co moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy,
jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Wskazane okolicznoĞci mogą mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki,
perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
WielkoĞü sprzedaĪy produktów Grupy moĪe zaleĪeü od zmiennych i nieprzewidywalnych warunków pogodowych
ZwiĊkszony popyt na produkty z branĪy drewnianej architektury ogrodowej w znacznym stopniu jest powiązany
z czynnikami pogodowymi, które umoĪliwiają lub zachĊcają do prowadzenia prac ogrodniczych. W przypadku
przedłuĪającej siĊ zimy pojawienie siĊ popytu na produkty Grupy w danym sezonie moĪe ulec przesuniĊciu na kolejne
miesiące, co prowadzi do opóĨnienia rozpoczĊcia sezonu sprzedaĪowego. Konsekwencją skrócenia okresu zwiĊkszonego
popytu na produkty Grupy moĪe byü spadek przychodów Grupy w danym roku obrotowym, co moĪe mieü istotny
negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ze wzglĊdu na to, Īe pellet jest paliwem, które jest wykorzystywane m.in. do ogrzewania domów i innych pomieszczeĔ
oraz obiektów uĪywanych w działalnoĞci gospodarczej, a takĪe do wytwarzania energii cieplnej w procesach
przemysłowych, podobnie jak w przypadku drewnianej architektury ogrodowej popyt na pellet jest powiązany
z czynnikami pogodowymi. Grupa odnotowuje najwyĪszą sprzedaĪ pelletu od wrzeĞnia do koĔca okresu zimowego.
W przypadku krótkiego okresu zimowego lub braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, co moĪe
mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Grupa moĪe nie byü w stanie opracowaü i promowaü z powodzeniem nowych i istniejących produktów oraz moĪe nie
byü w stanie dostosowaü swoich produktów lub technologii do wymagaĔ klientów
Aby utrzymaü obecny udział w europejskim rynku drewnianej architektury ogrodowej, Grupa musi nieustannie tworzyü
nowe produkty oraz promowaü istniejące. W segmencie drewnianej architektury ogrodowej Grupa posiada ponad 2.600
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wzorów wyrobów, które znajdują siĊ w bieĪącej produkcji. Grupa stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie
opracowywania nowych wzorów oraz produktów. Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe nowe wzory oraz produkty,
w szczególnoĞci kolejne grupy asortymentowe z segmentu drewnianej architektury ogrodowej (zob. rozdz. „Opis
działalnoĞci – Produkty Grupy – Drewniana architektura ogrodowa”), opracowywane przez GrupĊ, nawet jeĞli mogą siĊ
wydawaü obiecujące na róĪnych etapach ich opracowywania, mogą nie spełniü oczekiwaĔ odbiorców koĔcowych
produktów w zakresie jakoĞci i konstrukcji i w konsekwencji ich efektywne komercyjne wykorzystanie nie bĊdzie moĪliwe.
JeĪeli Grupa nie bĊdzie w stanie opracowaü nowych wzorów i produktów dostosowanych do oczekiwaĔ odbiorców
koĔcowych, moĪe to mieü istotny negatywny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe
cenĊ Akcji.
Ponadto Grupa nie moĪe wykluczyü, Īe w przyszłoĞci zostaną opracowane nowe technologie, produkty lub materiały,
w tym np. kompozytowe, które mogłyby stanowiü alternatywĊ, w tym alternatywĊ cenową, jakoĞciową dla wyrobów
oferowanych przez GrupĊ, co mogłoby mieü istotny negatywny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki,
perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko nieskutecznego systemu kontroli jakoĞci produktów Grupy
W celu zapewnienia najwyĪszej jakoĞci produktów wymaganej przez klientów Grupa wdroĪyła wewnĊtrzny system kontroli
jakoĞci (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy – Proces produkcyjny – System kontroli jakoĞci”). JednakĪe nie ma pewnoĞci,
Īe stosowane przez GrupĊ procedury okaĪą siĊ skuteczne i wyeliminują ryzyko wad produktów. W konsekwencji nie moĪna
wykluczyü, Īe do sprzedaĪy trafią wadliwe produkty Grupy niespełniające kryteriów jakoĞciowych lub niezgodne
z oczekiwaniami jej klientów. Dodatkowo jakoĞü produktów, które nie zostaną sprzedane w ciągu dwóch do trzech lat od
ich wyprodukowania, spada, co uniemoĪliwia ich sprzedaĪ po zakładanej przez GrupĊ cenie.
Ponadto, w opinii Zarządu, kluczowi odbiorcy produktów Grupy systematycznie wprowadzają coraz bardziej
rygorystyczne standardy kontroli jakoĞci produktów oferowanych przez GrupĊ, w tym m.in. procesu ich produkcji,
sposobu impregnacji ciĞnieniowej lub Ĩródła pochodzenia surowca wykorzystywanego w procesie produkcyjnym.
Kontrola jakoĞci produktów oferowanych przez GrupĊ jest dodatkowo realizowana poprzez audyty prowadzone przez
przedstawicieli kluczowych odbiorców produktów Grupy. W razie negatywnych wyników przeprowadzonego audytu
istnieje ryzyko, Īe kluczowi odbiorcy zakoĔczą współpracĊ z Grupą lub Grupa bĊdzie musiała zmieniü zasady
współpracy z kluczowymi odbiorcami na mniej korzystne.
Wystąpienie powyĪszych okolicznoĞci, a przede wszystkim wprowadzenie wadliwych produktów do obrotu lub
negatywne wyniki przeprowadzonego audytu mogą skutkowaü poniesieniem przez GrupĊ konsekwencji finansowych, jak
równieĪ mogą spowodowaü utratĊ zaufania do Grupy jako partnera handlowego, co z kolei moĪe mieü negatywny wpływ
na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Niektóre umowy dotyczące finansowania działalnoĞci Grupy zawierają klauzule dotyczące zmiany kontroli, które
mogą zostaü naruszone w przypadku zmian w strukturze akcjonariuszy
Niektóre umowy kredytowe Grupy zawierają klauzule dotyczące zmiany kontroli, które znajdują zastosowanie, gdy
osoba trzecia przejmie kontrolĊ nad Spółką (przy czym kontrola nad Spółką jest zwykle definiowana jako posiadanie
przez członków rodziny Stanisława BieĔkowskiego wiĊkszoĞciowego lub okreĞlonego minimalnego udziału w Spółce,
wiĊkszoĞci lub minimalnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub prawo do wyboru wiĊkszoĞci członków
organów Spółki). W szczególnoĞci: (i) umowa kredytu pomiĊdzy Grange Holding oraz BGĩ 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 Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.; oraz (v) dwie umowy limitu kredytowego wielocelowego
z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A. zawierają postanowienia mówiące, Īe w przypadku zmiany
kontroli nad Spółką lub kredytobiorcą (tj. MrGarden w przypadku umów kredytów inwestycyjnych w walucie
wymienialnej z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A. oraz umów limitu kredytowego wielocelowego
z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.) kredytodawcy Grupy mogą zaĪądaü wczeĞniejszej spłaty
pełnych kwot zadłuĪenia wraz z odsetkami. Zobacz takĪe „Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy
zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – Umowy finansowe”).
Ponadto niektóre istotne umowy handlowe Spółki przewidują, Īe w przypadku zmiany kontroli nad Spółką klient bĊdzie
miał prawo do rozwiązania umowy. Prawa wynikające z takich klauzul zmiany kontroli mają zastosowanie m.in.
w przypadku umowy z B&Q.
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Klauzule zmiany kontroli mogą takĪe zniechĊcaü, opóĨniaü lub zapobiegaü połączeniu, przejĊciu lub innej formie zmiany
kontroli, którą akcjonariusze Spółki mogą uznaü za korzystną, w tym transakcji, w których akcjonariusze Spółki mogliby
otrzymaü premiĊ za ich akcje. Klauzule te mogą równieĪ mieü wpływ w przyszłoĞci na obniĪenie ceny, którą inwestorzy
strategiczni mogliby byü skłonni zapłaciü w przyszłoĞci za akcje Spółki, co miałoby negatywny wpływ na cenĊ rynkową
Akcji. Skorzystanie przez uprawnione podmioty z praw wynikających z klauzul zmiany kontroli moĪe mieü niekorzystny
wpływ na sytuacjĊ finansową Grupy, jej wyniki operacyjne oraz sytuacjĊ majątkową, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko kursowe
Grupa prowadzi sprzedaĪ eksportową, otrzymując płatnoĞci w EUR oraz GBP. W konsekwencji w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. 86,3% przychodów ze sprzedaĪy było realizowanych w walucie innej niĪ PLN, w tym
52,4% przychodów ze sprzedaĪy w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. było realizowanych w EUR,
a 34,0% w GBP10. Z kolei znaczna czĊĞü kosztów operacyjnych Grupy jest ponoszona w PLN, co wystawia GrupĊ na
ekspozycjĊ związaną z wahaniami kursów walut.
Ponadto wiĊkszoĞü zadłuĪenia Grupy jest zaciągniĊta w EUR i GBP. Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. zadłuĪenie Grupy
w walutach obcych wynosiło 18,7 mln EUR oraz 28,7 mln GBP, co stanowiło łącznie 94,5% ogólnego zadłuĪenia Grupy.
W związku z tym Grupa jest naraĪona na ryzyko zmiany kursów PLN do EUR oraz GBP, które w szczególnoĞci mogą (i)
skutkowaü spadkiem przychodów ze sprzedaĪy lub wzrostem kosztów finansowych (m.in. koszty obsługi zadłuĪenia
Grupy wyraĪonych w PLN oraz róĪnic kursowych wynikających z pozycji bilansowych), spowodowanym
niekorzystnymi zmianami kursów walut (ii) mieü wpływ na wynik finansowy Grupy.
Strukturalnie Grupa posiada długą ekspozycjĊ w EUR i GBP (zyskuje w przypadku wzrostów kursów EUR/PLN
i GBP/PLN) ze wzglĊdu na to, Īe wpływy zaleĪne od kursów walut (głównie ze sprzedaĪy produktów) przewyĪszają
odpowiednie wypływy (np. z tytułu spłat kredytów lub czĊĞci kosztów operacyjnych ponoszonych w walutach obcych).
Grupa w celu ograniczenia ryzyka kursowego w pierwszej kolejnoĞci korzysta z hedgingu naturalnego wynikającego ze
zwiĊkszania kosztów ponoszonych w walutach obcych, które są kompensowane z przychodami ze sprzedaĪy produktów
osiąganymi w walutach obcych. Korzystanie z hedgingu naturalnego pozwala na czĊĞciowe ograniczenie ryzyka
kursowego. Ponadto dla, niepokrytej hedgingiem naturalnym, otwartej pozycji walutowej Grupa korzysta z instrumentów
zabezpieczających, np. forwardów. Stosowane przez GrupĊ terminowe transakcje zabezpieczające są zgodne
z dotychczas wypracowaną polityką dotyczącą zarządzania ryzykiem kursowym. Nie ma pewnoĞci, Īe stosowane
w Grupie metody ograniczania istniejącego ryzyka kursowego poprzez wykorzystywanie wybranych instrumentów okaĪą
siĊ w pełni skuteczne.
Oprócz okolicznoĞci wskazanych powyĪej wystąpienie znaczących zmian (w tym wahaĔ) kursów walut moĪe m.in.
wpływaü na zmianĊ wskaĨników finansowych Grupy, doprowadzając tym samym do naruszenia okreĞlonych
w umowach finansowych wskaĨników finansowych, co moĪe skutkowaü moĪliwoĞcią rozwiązania tych umów przez
podmioty udzielające finansowania, a w konsekwencji mieü niekorzystny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ
finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko zmiany stóp procentowych
Grupa jest naraĪona na ryzyko zmiany stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych i innych parametrów rynków
finansowych mogą mieü w przyszłoĞci wpływ na działalnoĞü Grupy. WiĊkszoĞü zadłuĪenia Grupy na DatĊ Prospektu
była oprocentowana według stopy zmiennej. W związku z tym kaĪdy wzrost stóp procentowych moĪe siĊ przyczyniü do
wzrostu bieĪących kosztów finansowych Grupy. Stopy procentowe są w znacznym stopniu uzaleĪnione od zmian wielu
czynników, w szczególnoĞci Ğwiatowych i krajowych uwarunkowaĔ gospodarczych oraz politycznych, a takĪe innych
czynników, które są poza kontrolą Grupy. Wahania stóp procentowych mogą doprowadziü do wzrostu kosztów
finansowych, które nie zawsze mogą zostaü pokryte wyĪszymi wpływami finansowymi.
Grupa nie moĪe wykluczyü, Īe wdroĪone i stosowane przez nią metody i narzĊdzia dotyczące zarządzania ryzykiem
wahaĔ stóp procentowych mogą siĊ okazaü nieskuteczne w całoĞci lub w czĊĞci bądĨ mogą nie przynieĞü oczekiwanych
efektów. Nie moĪna wykluczyü, Īe zmiany stóp procentowych w przyszłoĞci bądĨ nieskutecznoĞü Grupy w zakresie
zarządzania ryzykiem wahaĔ stóp procentowych bĊdą negatywnie oddziaływaü na GrupĊ, co moĪe mieü istotny
negatywny wpływ na jej działalnoĞü, wyniki finansowe, wyniki działalnoĞci, perspektywy rozwoju, a takĪe cenĊ Akcji.

10

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 85,4% przychodów ze sprzedaĪy było realizowanych
w walucie innej niĪ PLN, w tym 55,9% przychodów ze sprzedaĪy w roku obrotowym 2014/2015 było realizowanych w EUR, a 29,5% w GBP.
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Ryzyko zakłóceĔ procesów produkcyjnych
Produkcja Grupy moĪe zostaü zakłócona w wyniku wielu zdarzeĔ bĊdących w znacznej mierze poza jej kontrolą,
a w szczególnoĞci z powodu warunków pogodowych (zarówno zbyt wysokiej temperatury, jak i silnych mrozów, a takĪe
nadmiernych opadów deszczu lub Ğniegu), wystąpienia zdarzeĔ losowych, takich jak klĊski Īywiołowe, strajki lub ataki
terrorystyczne, albo inne zdarzenia losowe, m.in. takie jak poĪar, a takĪe braku dostaw lub opóĨnieĔ w dostawach energii
elektrycznej albo surowców, które mogą byü powodowane m.in. wystąpieniem zdarzeĔ losowych.
Potencjalne awarie techniczne w którymkolwiek zakładzie produkcyjnym Grupy, w tym mechaniczne uszkodzenia lub
usterki parku maszynowego, rodzą ryzyko ograniczenia wolumenu produkcji, mając tym samym negatywny wpływ na
całkowitą zdolnoĞü produkcyjną Grupy i bezpoĞrednio przekładając siĊ na rentownoĞü Grupy oraz osiągane przez nią
wyniki finansowe. Tym samym podstawowa działalnoĞü Grupy jest bezpoĞrednio obciąĪona powstającym w normalnym
toku jej działania ryzykiem operacyjnym wynikającym z koniecznoĞci zapewnienia przez zakłady Grupy ciągłoĞci
i płynnoĞci procesów produkcyjnych oraz wysokiej skutecznoĞci w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi wystĊpującymi
na skutek wad i awarii sprzĊtu na terenie zakładów Grupy. Ponadto nie ma pewnoĞci, Īe istniejące w Grupie systemy
bezpieczeĔstwa oraz obowiązujące Ğrodki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne,
w tym bezpieczeĔstwo i higienĊ pracy oraz ochronĊ przed wystąpieniem awarii, całkowicie wyeliminują ryzyko awarii
i zapewnią ciągłoĞü procesów produkcyjnych.
Ponadto warunki pogodowe, takie jak dotkliwe oraz przedłuĪające siĊ mrozy, długotrwałe wysokie temperatury mogące
prowadziü do wystąpienia suszy, nadmierne opady deszczu lub Ğniegu mogą prowadziü do zakłócenia procesu
produkcyjnego oraz spadku zdolnoĞci produkcyjnych Grupy spowodowanych m.in. ograniczeniem w dostĊpie do
surowca (np. w związku z ograniczoną moĪliwoĞcią wyrĊbu lasu, ograniczeniem w dostawach prądu oraz brakiem
moĪliwoĞci wywiezienia surowca drzewnego z lasów).
W przeszłoĞci Grupa doĞwiadczyła przerw w produkcji spowodowanych wystąpieniem zdarzeĔ losowych. W listopadzie
2014 r. w związku z poĪarem w Zakładzie Produkcji Pelletu nastąpiła kilkutygodniowa przerwa w produkcji. Ponadto
w sierpniu 2015 r. w związku z ogólnopolską suszą oraz ograniczeniami dostaw prądu do odbiorców przemysłowych
zakłady produkcyjne Grupy nie mogły działaü przy wykorzystaniu pełnych mocy produkcyjnych.
Wszelkie wyĪej wymienione zdarzenia skutkujące krótko- lub długotrwałymi przerwami w działalnoĞci Grupy ze
wzglĊdu na koniecznoĞü przeprowadzenia napraw albo likwidacji ich skutków, takie jak uszkodzenia maszyn i urządzeĔ,
obiektów zakładów Grupy lub inne podobne zdarzenia, w szczególnoĞci stwarzające niebezpieczeĔstwo dla zdrowia
i Īycia pracowników oraz majątku trwałego, mogą mieü negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową,
wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych
Ze wzglĊdu na istotny stopieĔ automatyzacji produkcji i skomplikowany proces planowania produkcji oraz dostaw do
Klientów działalnoĞü Grupy opiera siĊ na prawidłowym i niezakłóconym funkcjonowaniu systemów oraz infrastruktury
informatycznej i technicznej, z których korzysta Grupa.
Na skutek awarii, usterek lub innych zakłóceĔ prac systemów oraz infrastruktury informatycznej oraz technicznej moĪe
nastąpiü ujawnienie danych stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa poszczególnych Spółek z Grupy oraz czasowe
zakłócenia w działaniu linii produkcyjnych oraz systemu logistycznego obsługiwanego w szczególnoĞci przez systemy
SAP klasy ERP oraz program GENETIX.
Kluczowe zatem jest zapewnienie prawidłowego procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury informatycznej oraz
technicznej, a takĪe podejmowanie działaĔ, które zapewnią stabilne i nieprzerwane funkcjonowanie tych systemów. Grupa
nie moĪe zagwarantowaü, Īe infrastruktura informatyczna oraz techniczna, z której obecnie korzysta, bĊdzie wystarczająca
do zapewnienia nieprzerwanego wsparcia działalnoĞci Grupy. Ponadto ewentualne awarie, usterki lub inne zakłócenia prac
systemów informatycznych oraz technicznych mogą spowodowaü utratĊ, zmianĊ lub uszkodzenie danych
przechowywanych przez GrupĊ, a takĪe doprowadziü do przerwania procesów produkcyjnego oraz logistycznego Grupy, co
moĪe mieü negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko niewystarczającej ochrony ubezpieczeniowej
DziałalnoĞü Grupy jest obarczona wieloma ryzykami związanymi z awariami i innymi zdarzeniami o nadzwyczajnym
i niezaleĪnym od Grupy charakterze. W przypadku wystąpienia awarii poszczególnych urządzeĔ lub instalacji Grupa
moĪe nie byü w stanie prowadziü produkcji i sprzedaĪy, moĪe teĪ ponieĞü koszty naprawy infrastruktury oraz naraziü siĊ
na roszczenia odbiorców lub osób poszkodowanych w wyniku wypadków, uszkodzeĔ lub katastrof. Grupa posiada polisy
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ubezpieczeniowe pokrywające tylko niektóre ryzyka, takie jak ryzyko zniszczenia mienia w wyniku róĪnych zdarzeĔ,
ryzyko braku spłaty naleĪnoĞci przez kontrahentów, ryzyko odpowiedzialnoĞci cywilnej za szkody na osobie i szkody
rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, ryzyko odpowiedzialnoĞci cywilnej pracodawcy, ryzyko Ğrodowiskowe,
ubezpieczenie prac inwestycyjnych oraz ubezpieczenie transportowanych towarów. Polisy te nie pokrywają jednak
wszystkich ryzyk, w tym ryzyka utraconych zysków (tzw. business interruption). Wypłaty z polis mogą nie pokryü całej
wartoĞci szkód. Ponadto w Grupie istnieją obszary ryzyk, dla których nie wykupiono ochrony ubezpieczeniowej, takie
jak np. ryzyko zapłaty naleĪnoĞci innych niĪ niesporne. W przypadku zdarzeĔ nieobjĊtych ochroną ubezpieczeniową
bądĨ gdy wypłaty z polis nie pokryją pełnej wartoĞci szkód, konsekwencje ich wystąpienia bĊdą musiały zostaü pokryte
ze Ğrodków własnych Grupy lub z finansowania zewnĊtrznego. Brak ochrony ubezpieczeniowej lub jej niewystarczający
zakres mogą prowadziü do zakłóceĔ prowadzonej przez GrupĊ działalnoĞci, a nawet jej czasowego lub całkowitego
wstrzymania (np. w przypadku zniszczenia istotnych elementów warunkuj ących funkcjonowanie poszczególnych
zakładów). Wystąpienie zdarzeĔ nieubezpieczonych lub ubezpieczonych czĊĞciowo lub szkód nie w pełni pokrytych
przez wypłacone odszkodowanie moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową,
wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko braku spłaty naleĪnoĞci przez kontrahentów Grupy
Grupa, prowadząc działalnoĞü handlową, realizuje sprzedaĪ produktów dla podmiotów gospodarczych z odroczonym
terminem płatnoĞci, w wyniku czego jest naraĪona na ryzyko braku spłaty przez kontrahentów naleĪnoĞci z tytułu dostaw
produktów z uwagi na wiele czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególnoĞci z powodu upadłoĞci lub
utraty płynnoĞci przez kontrahentów Grupy. PiĊciu najwiĊkszych odbiorców Grupy w ujĊciu wartoĞciowym odpowiadało
za 39,3% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaĪy Grupy za okres 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz
42,8% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaĪy Grupy w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r.11
Według stanu na 30 czerwca 2016 r. naleĪnoĞci kontrahentów z tytułu dostaw i usług wobec Spółek z Grupy wynosiły
151,7 mln PLN. Grupa zawiera takĪe transakcje finansowe z instytucjami finansowymi i nie moĪna wykluczyü ryzyka
nieotrzymania Ğrodków naleĪnych Grupie z tytułu rozliczenia danej transakcji finansowej. Grupa nie moĪe wykluczyü, Īe
ochrona ubezpieczeniowa zabezpieczająca ryzyko braku spłaty naleĪnoĞci przez kontrahentów Grupy moĪe siĊ okazaü
niewystarczająca do pokrycia wszystkich naleĪnoĞci z tytułu dostaw jej produktów.
Wystąpienie przypadków upadłoĞci lub utraty płynnoĞci przez kontrahentów Grupy, które spowoduje brak spłaty przez
nich naleĪnoĞci z tytułu dostaw produktów Grupy, moĪe mieü istotny negatywny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ
finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z brakiem moĪliwoĞci szybkiego pozyskania, zatrudnienia, wyszkolenia lub zatrzymania przez GrupĊ
wystarczająco wykwalifikowanego personelu
Sukces działalnoĞci Grupy bĊdzie czĊĞciowo zaleĪeü od moĪliwoĞci dalszego zatrudniania, utrzymania i motywowania
wykwalifikowanego personelu, w szczególnoĞci personelu mającego doĞwiadczenie w zakresie zarządzania, produkcji,
sprzedaĪy, zakupów oraz logistyki. Spółka polega na kierownictwie wyĪszego szczebla w zakresie wdraĪania strategii
oraz prowadzenia bieĪącej działalnoĞci. Członkowie kierownictwa wyĪszego szczebla pracują w Grupie od wielu lat,
a tym samym uzyskali wszechstronne doĞwiadczenie i obecnie mają szeroką wiedzĊ na temat działalnoĞci Grupy.
W szczególnoĞci Stanisław BieĔkowski, załoĪyciel Spółki pełniący funkcjĊ prezesa Zarządu, posiada szczegółową
wiedzĊ na temat działalnoĞci i strategii Grupy.
Przyszły sukces Grupy zaleĪy w istotnej mierze od moĪliwoĞci utrzymania kluczowych menedĪerów, którzy znacząco
przyczynili siĊ do jej rozwoju, oraz od zdolnoĞci utrzymania i motywowania dotychczasowych pracowników.
Członkowie kadry kierowniczej wyĪszego szczebla i pracownicy Grupy mogą odejĞü i dąĪyü do pozyskania dla swoich
nowych pracodawców klientów, z którymi nawiązali relacje biznesowe w trakcie pracy dla Grupy. Spółka moĪe nie byü
w stanie zatrzymaü takich pracowników i po ich odejĞciu moĪe nie byü w stanie zastąpiü ich osobami posiadającymi
takie samo doĞwiadczenie, wiedzĊ i umiejĊtnoĞci. Utrata kluczowych menedĪerów Grupy, równieĪ w związku
z wystąpieniem zdarzeĔ losowych lub niezdolnoĞü do pozyskania, odpowiedniego przeszkolenia, motywowania
i utrzymania wykwalifikowanego personelu lub jakiekolwiek opóĨnienie w tych działaniach mogą mieü istotny
negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
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Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015
piĊciu najwiĊkszych odbiorców Grupy w ujĊciu wartoĞciowym odpowiadało za 39,3% oraz 42,5% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaĪy Grupy.
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Ryzyko związane z działalnoĞcią w SSE i otrzymaną przez GrupĊ pomocą publiczną
Zakład produkcyjny w Grudziądzu, którego zakoĔczenie budowy planowane jest na paĨdziernik 2016 r., a który
docelowo bĊdzie najwiĊkszym i najnowoczeĞniejszym zakładem produkcyjnym Spółki, jest zlokalizowany na terenie
Pomorskiej SSE.
Zgodnie z Ustawą o SSE oraz Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody uzyskiwane z działalnoĞci
gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach uzyskanego zezwolenia są zwolnione od podatku dochodowego od
osób prawnych, przy czym wielkoĞü pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie moĪe przekroczyü
wielkoĞci pomocy publicznej dla przedsiĊbiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących siĊ do uzyskania pomocy
w najwiĊkszej wysokoĞci, zgodnie z odrĊbnymi przepisami. Na DatĊ Prospektu Grupa (tj. MrGarden) posiada jedno
zezwolenie na prowadzenie działalnoĞci gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenie na prowadzenie działalnoĞci w ramach
SSE moĪe zostaü cofniĊte w nastĊpujących przypadkach: (i) jeĪeli przedsiĊbiorca zaprzestał na terenie SSE prowadzenia
działalnoĞci gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub (ii) raĪąco uchybił warunkom w nim okreĞlonym, lub
(iii) nie usunął uchybieĔ stwierdzonych w toku kontroli w terminie do ich usuniĊcia. W razie cofniĊcia zezwolenia
podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego. W tym celu podatnik jest obowiązany do zwiĊkszenia podstawy opodatkowania o kwotĊ dochodu,
w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tĊ kwotĊ
– w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi
w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego – w zeznaniu rocznym. Nie moĪna wykluczyü ryzyka, Īe
zezwolenie, na podstawie którego Grupa prowadzi działalnoĞü na terenie SSE, zostanie cofniĊte, a w konsekwencji
Grupa bĊdzie obowiązana do zwrotu uzyskanej pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego od
osób prawnych, a takĪe nie wykorzysta pozostałej kwoty zwolnienia, co moĪe mieü istotny negatywny wpływ na
działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnieĔ od podatku od
nieruchomoĞci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na
terenie gminy-miasta Grudziądz MrGarden złoĪyła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od
podatku od nieruchomoĞci od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Zgodnie z powyĪszą uchwałą podatnicy
w okreĞlonych przypadkach mogą utraciü prawo do korzystania ze zwolnienia za okreĞlony okres, w tym za cały okres
korzystania ze zwolnienia (zob. szerzej „Opis działalnoĞci Grupy – Specjalne Strefy Ekonomiczne”). Na DatĊ Prospektu
łączna kwota pomocy publicznej otrzymanej przez MrGarden z powyĪszego 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 miesiĊcy w 2016 r. (za cały rok 2016
kwota ta wyniesie 215,1 tys. zł.).
Nie moĪna wykluczyü ryzyka, Īe Grupa utraci prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomoĞci,
a w konsekwencji Grupa bĊdzie obowiązana do zwrotu uzyskanej pomocy regionalnej (powiĊkszonej o odsetki), co moĪe
mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki, perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Istnieje równieĪ ryzyko, Īe ze wzglĊdu na zmieniające siĊ przepisy prawa dotyczące funkcjonowania SSE i zasad
dotyczących wydawania zezwoleĔ na prowadzenie działalnoĞci w ramach SSE oraz ewentualne niedotrzymanie przez
GrupĊ wskaĨników okreĞlonych w zezwoleniach uprawniających do otrzymania zwolnieĔ podatkowych, Grupa moĪe
utraciü moĪliwoĞü korzystania z ulg podatkowych.
Ponadto Spółka zakłada, Īe po wykorzystaniu ulg podatkowych przysługujących jej z tytułu prowadzenia działalnoĞci na
terenie SSE efektywna stopa opodatkowania Grupy wzroĞnie.
Ryzyko związane z finansowaniem dłuĪnym
W celu sfinansowania swojej działalnoĞci Grupa korzysta m.in. z finansowania dłuĪnego ze Ĩródeł zewnĊtrznych. Na DatĊ
Prospektu Grupa korzystała m.in. z nastĊpujących zewnĊtrznych Ĩródeł finansowania dłuĪnego: kredytów i poĪyczek,
udzielonych głównie przez instytucje finansowe oraz leasingu finansowego i operacyjnego (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci
Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe” oraz
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – ZadłuĪenie finansowe”, gdzie m.in. przedstawiono informacje na temat
terminów zapadalnoĞci zadłuĪenia finansowego Grupy z tytułu kredytów i poĪyczek na dzieĔ 31 lipca 2016 r.). Na dzieĔ
31 lipca 2016 r. wartoĞü zadłuĪenia Grupy z tytułu kredytów i poĪyczek wyniosła 251,5 mln PLN.
Grupa nie moĪe zagwarantowaü, Īe bĊdzie w stanie zapewniü finansowanie swojej działalnoĞci na korzystnych dla siebie
warunkach oraz Īe po pozyskaniu finansowania bĊdzie w stanie spłacaü odsetki oraz kapitał lub wypełniaü inne
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zobowiązania wynikające z umów finansowych. Ponadto jeĪeli Grupa nie bĊdzie w stanie pozyskaü finansowania
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, moĪe byü zmuszona do zmiany swojej strategii lub ograniczenia rozwoju,
a w konsekwencji tempo osiągania przez nią przyjĊtych celów strategicznych moĪe byü wolniejsze, niĪ załoĪy Grupa.
Ponadto kredyty Grupy są zabezpieczone wieloma zabezpieczeniami rzeczowymi na jej aktywach (zob. rozdz.
„Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe”).
W przypadku gdy Grupa nie bĊdzie w stanie spłaciü zobowiązaĔ wynikających z umów finansowych, jej kredytodawcy
bĊdą mogli siĊ zaspokoiü z aktywów Grupy, co spowoduje utratĊ przez nią aktywów, na których ustanowione są
zabezpieczenia.
Dodatkowo zawarte przez GrupĊ umowy finansowania zawierają wiele standardowych zobowiązaĔ finansowych
i innych, w tym zobowiązania dotyczące wskaĨników finansowych, nieobciąĪania majątku prawami osób trzecich,
postanowienia na wypadek naruszenia zobowiązaĔ z tytułu innych umów i zmiany prowadzonej działalnoĞci.
Niedotrzymanie zobowiązania finansowego lub innego zobowiązania moĪe skutkowaü naruszeniem umów finansowania,
negatywną zmianą warunków udzielonego finansowania, a w przypadku nieuzyskania odpowiedniego zwolnienia z jego
przestrzegania od podmiotów finansujących moĪe spowodowaü, Īe strony finansujące odmówią dalszego finansowania
i zaĪądają spłaty udzielonych kredytów lub postawią je w stan wymagalnoĞci.
KaĪde z powyĪszych zdarzeĔ moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki
lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z nastĊpstwami 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. SpoĞród wskazanych wypadków w latach 2012-2015 miało miejsce piĊü
wypadków o charakterze ciĊĪkim i jeden wypadek o charakterze Ğmiertelnym. Natomiast w 2016 r., według stanu na
dzieĔ 30 czerwca 2016 r., w Spółkach z Grupy miały miejsce 44 wypadki przy pracy o charakterze lekkim. Na dzieĔ 30
czerwca 2016 r. Spółki z Grupy są stroną trzech postĊpowaĔ prawnych związanych z wypadkami przy pracy.
Wystąpienie wypadków przy pracy, w tym wypadków Ğmiertelnych, moĪe naraziü Spółki z Grupy na roszczenia
majątkowe ze strony pracowników lub innych uprawnionych osób, co moĪe mieü negatywny wpływ na jej działalnoĞü,
sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. w Grupie na stanowiskach naraĪonych na czynniki szkodliwe i uciąĪliwe było
zatrudnionych 620 osób. Koszty związane ze szczególnymi Ğwiadczeniami dla pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach, jak równieĪ Ğwiadczenia dla osób, które zapadły na choroby zawodowe, ze wzglĊdu na rzadkie
wystĊpowanie zdarzeĔ tego typu nie miały w okresie objĊtym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi
istotnego wpływu na poziom kosztów działalnoĞci Grupy.
W przypadku zwiĊkszenia wymogów związanych z bezpieczeĔstwem i higieną pracy, w szczególnoĞci rozszerzenia
katalogu chorób zawodowych, nałoĪenia dodatkowych obowiązków w zakresie bezpieczeĔstwa stanowisk pracy, wzrostu
liczby wypadków przy pracy oraz zwiĊkszenia liczby osób, u których stwierdzono wystąpienie chorób zawodowych,
Grupa moĪe byü zobowiązana do poniesienia dodatkowych kosztów, co moĪe mieü negatywny wpływ na jej działalnoĞü,
sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi osób zasiadających w organach Spółki
PomiĊdzy niektórymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej wystĊpują powiązania rodzinne.
Stanisław BieĔkowski, pełniący funkcjĊ Prezesa Zarządu, oraz Małgorzata BieĔkowska, pełniąca funkcjĊ członka Rady
Nadzorczej, są małĪeĔstwem oraz rodzicami Przemysława i Dominiki BieĔkowskich, którzy pełnią w Spółce,
odpowiednio, funkcjĊ Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej. W związku z istnieniem wyĪej wskazanych
powiązaĔ rodzinnych istnieje ryzyko wystąpienia potencjalnych konfliktów interesów, w szczególnoĞci w zakresie
związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru Rady Nadzorczej nad Zarządem.
PowyĪsze okolicznoĞci mogą mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki,
perspektywy, a takĪe cenĊ Akcji.
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Ryzyka regulacyjne
Ryzyko związane z systemem wsparcia dla OZE
Grupa zamierza w przyszłoĞci byü aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej. Spółka
jest właĞcicielem jednostki kogeneracyjnej (tj. zespołu urządzeĔ technicznych słuĪących do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej) zlokalizowanej w Zakładzie Produkcji Pellet, która na DatĊ Prospektu została wydzierĪawiona do Stelmet
Bioenergia, której wspólnikiem jest Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A., podmiot bezpoĞrednio zaleĪny od Rainbow
Fund 2 (patrz „Akcjonariusz Sprzedający” oraz „Opis działalnoĞci Grupy – DziałalnoĞü Grupy w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej”). Na DatĊ Prospektu Spółka ubiega siĊ o koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej.
Po uzyskaniu odpowiedniej koncesji prowadzenie działalnoĞci polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej
w odnawialnym Ĩródle energii bĊdzie kwalifikowało GrupĊ do korzystania z systemu wsparcia dla OZE przez
uzyskiwanie tzw. zielonych certyfikatów, które mogą byü nastĊpnie przedmiotem sprzedaĪy, a co za tym idzie, stanowiü
dodatkowe przychody Grupy.
Zmiany systemu wsparcia w wyniku nowelizacji Ustawy o OZE lub jakakolwiek inna niekorzystna zmiana
mechanizmów wsparcia dla OZE, która weszła w Īycie 1 lipca 2016 r. moĪe mieü istotny negatywny wpływ na
opłacalnoĞü wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W takim samym stopniu moĪe ona wpływaü na podaĪ oraz ceny
Ğwiadectw pochodzenia, oraz na przyszłą rentownoĞü działalnoĞci Grupy polegającej na wytwarzaniu energii
elektrycznej, a co za tym idzie, mieü w przyszłoĞci istotny niekorzystny wpływ na działalnoĞü, wyniki finansowe,
sytuacjĊ finansową oraz plany inwestycyjne i perspektywy rozwoju Grupy, a takĪe na cenĊ Akcji.
Ryzyko niejasnej interpretacji oraz zmian przepisów prawa paĔstw, w których Grupa prowadzi działalnoĞü
DziałalnoĞü Grupy podlega w Polsce róĪnym regulacjom (m.in. w zakresie ochrony przeciwpoĪarowej i bezpieczeĔstwa,
ochrony Ğrodowiska, w tym norm impregnacji, przepisów prawa pracy oraz dotyczących funkcjonowania SSE). JeĪeli
działalnoĞü Grupy bĊdzie prowadzona niezgodnie z tymi wymogami, moĪe ona zostaü zobowiązana do zapłaty kar, opłat
lub odszkodowaĔ przewidzianych przez prawo, a ponadto w razie naruszenia wymogów przewidzianych prawem
ochrony Ğrodowiska moĪe zostaü ograniczona.
Co wiĊcej, w najbliĪszych latach nie moĪna wykluczyü zaostrzenia przepisów i wymogów z zakresu ochrony
Ğrodowiska, zdrowia i bezpieczeĔstwa, zarówno w Polsce, jak i w regulacjach UE. Wobec braku jasnoĞci co do
przyszłych regulacji Grupa w przyszłoĞci moĪe byü zobowiązana do poniesienia znaczących kosztów lub nakładów
inwestycyjnych związanych z dostosowaniem instalacji do nowych wymogów. Ponadto obiekty eksploatowane przez
GrupĊ mogą siĊ staü przedmiotem bardziej rygorystycznych niĪ obecnie kontroli.
Grupa działa na rynku polskim oraz za granicą, w szczególnoĞci na rynku niemieckim, francuskim oraz brytyjskim.
Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 25 krajach. W związku z powyĪszym działalnoĞü Grupy podlega równieĪ
przepisom jurysdykcji innych niĪ polska. Regulacje te podlegają róĪnorodnym interpretacjom i mogą byü stosowane
w sposób niejednolity. Spółka nie moĪe zapewniü, Īe jej interpretacja przepisów prawa paĔstw, w których prowadzi
działalnoĞü, nie zostanie zakwestionowana, a kaĪdy przypadek uznania zasadnoĞci takiego zakwestionowania moĪe
skutkowaü karą lub grzywną albo moĪe zobowiązaü GrupĊ do zmiany praktyki, a wszystko to moĪe mieü negatywny
wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki lub perspektywy.
PrzyjĊcie nowych albo nowelizacje juĪ istniejących ustaw, rozporządzeĔ, przepisów lub zarządzeĔ w krajach, w których
Grupa prowadzi działalnoĞü, moĪe wymagaü znaczących, nieprzewidzianych wydatków lub powodowaü ograniczenia
w korzystaniu z okreĞlonych obiektów przez GrupĊ, co moĪe mieü istotny negatywny wpływ na jej działalnoĞü, sytuacjĊ
finansową, perspektywy rozwoju, wyniki lub cenĊ rynkową Akcji. W najszerszym stopniu moĪe to dotyczyü tych
aspektów działalnoĞci Grupy, które podlegają szczególnej reglamentacji.
Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa podatkowego właĞciwych dla działalnoĞci Grupy lub ich interpretacji,
a takĪe ze zmianami indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
Przepisy polskiego prawa podatkowego są skomplikowane i podlegają czĊstym zmianom. Praktyka stosowania prawa
podatkowego przez organy podatkowe nie jest jednolita, a w orzecznictwie sądów administracyjnych w tym zakresie
nierzadko wystĊpują istotne rozbieĪnoĞci. Grupa nie moĪe zagwarantowaü, Īe organy podatkowe nie dokonają
odmiennej, niekorzystnej dla Spółki lub Spółek z Grupy interpretacji przepisów podatkowych stosowanych przez SpółkĊ
lub Spółki z Grupy. W szczególnoĞci Grupa nie moĪe wykluczyü ryzyka, Īe wraz z wprowadzeniem przepisów
dotyczących unikania opodatkowania, które posługują siĊ klauzulami generalnymi i których interpretacja i zakres
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zastosowania bĊdzie kształtowany w praktyce przez organy podatkowe i orzecznictwo sądów administracyjnych, organy
podatkowe dokonają odmiennej od Grupy oceny skutków podatkowych czynnoĞci dokonywanych przez SpółkĊ lub
Spółki z Grupy. Nie moĪna takĪe wykluczyü ryzyka, Īe poszczególne indywidualne interpretacje podatkowe, uzyskane
oraz stosowane juĪ przez SpółkĊ lub Spółki z Grupy, zostaną zmienione lub zakwestionowane. Istnieje takĪe ryzyko, Īe
wraz z wprowadzeniem nowych regulacji Spółka lub Spółki z Grupy bĊdą musiały podjąü działania dostosowawcze, co
moĪe skutkowaü zwiĊkszonymi kosztami wymuszonymi okolicznoĞciami związanymi z dostosowaniem siĊ do nowych
przepisów. Z uwagi na powyĪsze nie moĪna wykluczyü zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowoĞci
rozliczeĔ podatkowych Spółki lub Spółek z Grupy w zakresie nieprzedawnionych zobowiązaĔ podatkowych oraz
okreĞlenia zaległoĞci podatkowych tych podmiotów, co moĪe mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej
sytuacjĊ finansową, wyniki oraz cenĊ Akcji.
Dodatkowo, z uwagi na transgraniczny charakter, na działalnoĞü Grupy mają równieĪ wpływ umowy miĊdzynarodowe,
w tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez PolskĊ z innymi paĔstwami. Odmienna interpretacja
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dokonywana przez organy podatkowe, jak równieĪ zmiany tychĪe umów,
mogą mieü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki oraz cenĊ Akcji.
Transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane przez SpółkĊ i Spółki z Grupy mogą byü poddane kontroli przez
organy podatkowe lub skarbowe
Spółka oraz Spółki z Grupy przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi. Ze wzglĊdu na szczególny charakter
transakcji z podmiotami powiązanymi, złoĪonoĞü i niejednoznacznoĞü przepisów prawnych regulujących metody badania
stosowanych cen, a takĪe trudnoĞci w zidentyfikowaniu porównywalnych transakcji do celów odniesieĔ, nie moĪna
zapewniü, Īe Spółka oraz poszczególne Spółki z Grupy nie zostaną poddane kontrolom lub innym czynnoĞciom
sprawdzającym podejmowanym przez organy podatkowe albo organy kontroli skarbowej. Ewentualne zakwestionowanie
metod okreĞlenia warunków rynkowych do celów powyĪszych transakcji moĪe mieü istotny negatywny wpływ na
działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki oraz cenĊ Akcji.
Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami
Znaczny akcjonariusz moĪe mieü interesy sprzeczne z interesami pozostałych akcjonariuszy
Po zakoĔczeniu Oferty, przy załoĪeniu, Īe wszystkie Akcje Oferowane zostaną zaoferowane i sprzedane, Stanisław
BieĔkowski bĊdzie posiadał za poĞrednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. 80% głosów na Walnym
Zgromadzeniu (zob. rozdz. „Akcjonariusz Sprzedający”). Stanisław BieĔkowski moĪe takĪe bezpoĞrednio lub za
poĞrednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. nabyü dodatkowe Akcje, zwiĊkszając w ten sposób swój udział
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stanisław BieĔkowski moĪe wykonywaü prawo głosu
z posiadanych przez siebie Akcji za poĞrednictwem Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. we wszystkich sprawach,
które uzna za właĞciwe. Ze wzglĊdu na pakiet akcji posiadany za poĞrednictwem Rainbow Fund 2 przez Stanisława
BieĔkowskiego oraz udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przewidywane rozproszenie akcjonariatu
Spółki, Stanisław BieĔkowski moĪe sprawowaü kontrolĊ nad Spółką poprzez m.in. decydujący wpływ na sprawy
wymagające zgody Walnego Zgromadzenia, w tym wymagające bezwzglĊdnej wiĊkszoĞci głosów obecnych na danym
Walnym Zgromadzeniu, które wybiera członków Rady Nadzorczej, która z kolei dokonuje wyboru członków Zarządu,
oraz decyzjami w sprawie wypłaty dywidendy. Interesy Stanisława BieĔkowskiego i interesy innych akcjonariuszy
Spółki mogą byü rozbieĪne, co moĪe wywrzeü istotny negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową,
perspektywy rozwoju, wyniki lub cenĊ rynkową Akcji.
ZdolnoĞü do wypłaty dywidendy moĪe byü ograniczona i w związku z tym nie ma Īadnej pewnoĞci, Īe Spółka bĊdzie
wypłacała dywidendĊ zgodnie z przyjĊtą polityką dywidendy ani Īe w ogóle bĊdzie wypłacała dywidendĊ w danym roku
Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąü na decyzjĊ o wypłacie przez SpółkĊ dywidendy akcjonariuszom.
W szczególnoĞci wypłata dywidendy w przyszłoĞci bĊdzie zaleĪała od wyników działalnoĞci, płynnoĞci finansowej oraz
potrzeb kapitałowych Spółki i Grupy. Rekomendacje Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy bĊdą zaleĪały od wielu
czynników, a w szczególnoĞci od wielkoĞci przepływów operacyjnych, dostĊpnoĞci finansowania dłuĪnego, planowanych
inwestycji oraz zapotrzebowania na finansowanie majątku obrotowego netto. Niemniej rekomendacja Zarządu nie jest
wiąĪąca dla akcjonariuszy i ostateczna decyzja co do wypłaty dywidendy, w tym odnoĞnie do jej wysokoĞci, bĊdzie – poza
wskazanymi powyĪej ograniczeniami prawnymi i umownymi – zaleĪała od Walnego Zgromadzenia.
Ponadto struktura Grupy i to, Īe Spółki ZaleĪne w roku obrotowym 2014/2015 wygenerowały na poziomie
jednostkowym 191,8 mln zł przychodów oraz 55,8 mln zł zysku, co łącznie stanowiło 29,3% sumy przychodów oraz
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30,3% sumy zysków jednostkowych całej Grupy, wpływa na zdolnoĞü Spółki do wypłaty dywidendy, gdyĪ ta zdolnoĞü
zaleĪy w znacznym stopniu od zysku, posiadania innych kapitałów, które moĪna przeznaczyü na wypłatĊ dywidendy
i przepływów pieniĊĪnych Spółek ZaleĪnych i ich zdolnoĞci do wypłaty dywidendy na rzecz Spółki jako akcjonariusza.
Dodatkowo umowy kredytowe, których stroną są niektóre ze Spółek ZaleĪnych, zawierają postanowienia ograniczające
moĪliwoĞü wypłaty dywidendy (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza
normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe”).
Nie ma pewnoĞci, Īe Spółka bĊdzie zdolna do wypłaty dywidendy zgodnie z polityką dywidendy oraz Īe niektóre
z opisanych powyĪej ograniczeĔ nie wpłyną negatywnie na politykĊ dywidendy Spółki lub Īe dywidenda zostanie
wypłacona w ogóle w danym roku lub na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy i rynek, co moĪe mieü istotny
negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy, jej sytuacjĊ finansową, wyniki działalnoĞci i cenĊ Akcji.
Przyszłe oferty dłuĪnych zamiennych na akcje lub udziałowych papierów wartoĞciowych Spółki lub sprzedaĪ
znacznego pakietu Akcji w przyszłoĞci mogą mieü niekorzystny wpływ na cenĊ rynkową Akcji i mogą rozwodniü
udziały akcjonariuszy Spółki
W celu sfinansowania działalnoĞci Grupy lub teĪ z innych powodów w przyszłoĞci Spółka moĪe pozyskaü dodatkowy
kapitał, oferując dłuĪne lub udziałowe papiery wartoĞciowe, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje zwykłe lub
podporządkowane, warranty subskrypcyjne oraz akcje zwykłe.
Emisja udziałowych papierów wartoĞciowych lub dłuĪnych papierów wartoĞciowych z prawem konwersji na akcje, jeĞli
zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru lub innych praw subskrypcyjnych albo jeĪeli dotychczasowi
akcjonariusze podejmą decyzjĊ o niewykonaniu prawa poboru lub innego prawa do objĊcia akcji nowej emisji Spółki,
moĪe rozwodniü prawa majątkowe i prawa głosu dotychczasowych akcjonariuszy lub obniĪyü cenĊ akcji Spółki, a nawet
spowodowaü wystąpienie obu tych czynników jednoczeĞnie. Wykonanie praw konwersji przez posiadaczy obligacji
zamiennych, które Spółka moĪe wyemitowaü w przyszłoĞci, moĪe równieĪ rozwodniü udziały akcjonariuszy w Spółce.
Posiadaczom akcji zwykłych Spółki przysługuje ustawowe prawo poboru uprawniające ich do nabycia okreĞlonego
procentu kaĪdej nowej emisji akcji zwykłych Spółki. W konsekwencji posiadacze Akcji Spółki mają w pewnych
okolicznoĞciach prawo nabycia akcji, które Spółka moĪe wyemitowaü w przyszłoĞci w celu zachowania ich udziału
procentowego w kapitale zakładowym Spółki. JeĞli Walne Zgromadzenie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru lub
akcjonariusze nie wykonają takich praw, ich udział w kapitale zakładowym zostanie zmniejszony. PoniewaĪ co do
zasady kaĪda decyzja Spółki o emisji papierów wartoĞciowych zaleĪy od warunków rynkowych, podjĊcia uchwały przez
Walne Zgromadzenie Spółki oraz innych czynników leĪących poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie przewidzieü
ani oszacowaü kwoty, terminu ani charakteru takich przyszłych emisji. W związku z tym inwestorzy ponoszą ryzyko, Īe
przyszłe oferty akcji Spółki mogą zmniejszyü cenĊ rynkową Akcji i rozwodniü ich udział w kapitale zakładowym Spółki.
Ponadto Akcjonariusz Sprzedający lub inni akcjonariusze Spółki, którzy nabĊdą pakiet Akcji w ramach Oferty lub
w ramach transakcji sesyjnych, mogą planowaü sprzedaĪ Akcji lub papierów wartoĞciowych dających prawa do Akcji
w przyszłoĞci. SprzedaĪ znaczącej liczby Akcji w przyszłoĞci lub oczekiwanie, Īe taka sprzedaĪ nastąpi po zamkniĊciu
Oferty, zwłaszcza po wygaĞniĊciu umownych ograniczeĔ emisji, sprzedaĪy lub innego rodzaju zbycia Akcji nałoĪonych
na SpółkĊ oraz Akcjonariusza Sprzedającego mogą mieü niekorzystny wpływ na cenĊ rynkową akcji Spółki oraz istotnie
ograniczyü zdolnoĞü Grupy do pozyskania kapitału poprzez oferty publiczne lub subskrypcje prywatne akcji lub innych
papierów wartoĞciowych. Ponadto sprzedaĪ Akcji przez jednego lub kilku istotnych akcjonariuszy Spółki moĪe
skutkowaü negatywnym postrzeganiem sytuacji Spółki lub perspektyw jej strategicznego wzrostu, a w konsekwencji
moĪe negatywnie wpłynąü na wartoĞü Akcji. Spółka nie jest w stanie przewidzieü potencjalnego wpływu sprzedaĪy Akcji
przez obecnych lub przyszłych akcjonariuszy lub przekonania, Īe taka sprzedaĪ nastąpi, na cenĊ Akcji.
Ryzyko niemoĪnoĞci efektywnego wykorzystania wpływów z emisji Nowych Akcji
Na DatĊ Prospektu cele akwizycyjne Grupy nie zostały okreĞlone, a Zarząd analizuje potencjalne cele przejĊcia oraz
prowadzi wstĊpne rozmowy z takimi podmiotami i na DatĊ Prospektu Spółka nie zaciągnĊła wiąĪących zobowiązaĔ
inwestycyjnych.
W przypadku gdyby wpływy z emisji Nowych Akcji okazały siĊ niewystarczające do zrealizowania planowanych przejĊü
lub gdyby faktycznie uzyskane wpływy były niĪsze od oczekiwanych, Grupa moĪe skorzystaü z zewnĊtrznego
finansowania dłuĪnego, co moĪe spowodowaü wzrost kosztów finansowych Grupy i w konsekwencji mieü negatywny
wpływ na jej sytuacjĊ finansową. Ponadto, w przypadku niewykorzystania wszystkich lub czĊĞci wpływów z Oferty na
cele akwizycyjne, Spółka przeznaczyłaby wpływy z Oferty na spłatĊ zadłuĪenia Grupy, co moĪe mieü wpływ na poziom
efektywnoĞci zarządzania Ğrodkami finansowymi Grupy.
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Zgodnie z intencją Emitenta wpływy z emisji Nowych Akcji mają zostaü wykorzystane zgodnie z załoĪeniami
przedstawionymi w rozdziale „Wykorzystanie wpływów z Oferty”. Na DatĊ Prospektu Spółka nie planuje odstąpienia od
realizacji opisanych w niniejszym Prospekcie celów emisyjnych. Niemniej Spółka nie moĪe wykluczyü, iĪ ich realizacja
moĪe wydłuĪyü siĊ w czasie oraz Īe nie wystąpią niedające siĊ przewidzieü na DatĊ Prospektu wydarzenia powodujące,
Īe realizacja celów emisyjnych okaĪe siĊ niemoĪliwa lub bezzasadna.
Oferta moĪe nie dojĞü do skutku
Poza przypadkami odwołania lub zawieszenia Oferty wskazanymi w rozdziale „Czynniki ryzyka – Czynniki ryzyka
związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami – Oferta moĪe zostaü odwołana lub zawieszona” Oferta
w zakresie Nowych Akcji nie dojdzie do skutku w nastĊpujących wypadkach:
Ɣ

co najmniej 1 Nowa Akcja nie została objĊta i naleĪycie opłacona; lub

Ɣ

Zarząd nie złoĪy wniosku w sprawie rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym
przez prawo; lub

Ɣ

uprawomocni siĊ postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Nowych Akcji.

Oferta w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku, jeĪeli Akcjonariusz Sprzedający odstąpi od
przeprowadzenia Oferty albo jeĪeli nie zostanie objĊta zapisami i naleĪycie opłacona co najmniej jedna Akcja
Sprzedawana. W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji Akcji Oferowanych przydział Akcji Oferowanych nastąpi na
zasadach proporcjonalnej redukcji kaĪdego ze złoĪonych zapisów.
Uchwała Emisyjna zawiera upowaĪnienie dla Zarządu do ustalenia ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie oraz do okreĞlenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyĪszony kapitał
zakładowy. Zarząd moĪe skorzystaü z powyĪszego upowaĪnienia i okreĞliü ostateczną liczbĊ Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie. Na DatĊ Prospektu Zarząd nie podjął decyzji odnoĞnie do ewentualnego skorzystania z powyĪszego
upowaĪnienia, w związku z czym na DatĊ Prospektu ostateczna liczba Nowych Akcji nie jest ustalona. Nie moĪna
całkowicie wykluczyü ryzyka, Īe w przypadku okreĞlenia przez Zarząd ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji niĪ ustalona przez Zarząd
sąd rejestrowy moĪe uznaü, Īe emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówiü rejestracji
podwyĪszenia kapitału zakładowego.
Rejestracja podwyĪszenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Nowych Akcji, uzaleĪniona jest takĪe od
złoĪenia przez Zarząd odpowiedniego oĞwiadczenia okreĞlającego ostateczną sumĊ, o jaką ma zostaü podwyĪszony
kapitał zakładowy, wysokoĞü objĊtego kapitału oraz doprecyzowującego treĞü Statutu, w zakresie wysokoĞci kapitału
zakładowego Spółki, na podstawie liczby Nowych Akcji objĊtych waĪnymi zapisami. OĞwiadczenie to, złoĪone na
podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostaü załączone do wniosku o zarejestrowanie
podwyĪszenia kapitału zakładowego. NiezłoĪenie powyĪszego oĞwiadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemoĪnoĞü
rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym skutkowałoby niedojĞciem
emisji Nowych Akcji do skutku.
W przypadku niedojĞcia 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 wartoĞciowych bĊdą
zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowaĔ Praw do Akcji na rynku
podstawowym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat bĊdzie stanowiü iloczyn liczby Praw do Akcji
znajdujących siĊ na rachunku papierów wartoĞciowych inwestora oraz Ceny Akcji Oferowanych i w związku z tym,
jeĪeli cena, po której inwestor nabył Prawa do Akcji na rynku, bĊdzie wyĪsza od Ceny Akcji Oferowanych, inwestor
poniesie szkodĊ.
Oferta moĪe zostaü odwołana lub zawieszona
Przed rozpoczĊciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka i Akcjonariusz
Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą zawiesiü przeprowadzenie Oferty bez wyznaczania jej
nowych terminów. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą
w póĨniejszym terminie ustaliü nowy harmonogram Oferty. W przypadku niedojĞcia 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 wartoĞciowych bĊdą zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji
dokonanych w ostatnim dniu notowaĔ Praw do Akcji na rynku podstawowym GPW.
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Po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów od inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami, mogą zawiesiü przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowych terminów Oferty. Spółka
i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą w póĨniejszym terminie ustaliü nowy
harmonogram Oferty. Oferta moĪe zostaü zawieszona tylko z waĪnych powodów. Informacja o zawieszeniu Oferty po
rozpoczĊciu przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomo Ğci w trybie przewidzianym
w art. 51 Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. Aneks ten bĊdzie
podany do publicznej wiadomoĞci w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.
Do waĪnych powodów naleĪy zaliczyü w szczególnoĞci zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąü,
bezpoĞrednio lub poĞrednio, na powodzenie Oferty lub powodowaü zwiĊkszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub
subskrybentów Akcji Oferowanych. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty moĪe zostaü podjĊta bez jednoczesnego
wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostaü ustalone w terminie póĨniejszym.
Przed rozpoczĊciem okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami, mogą, według własnego uznania, odstąpiü od przeprowadzenia Oferty bez podania
przyczyn, tym samym dokonując skutecznego odwołania Oferty.
Po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi
Koordynatorami, mogą, według własnego uznania, odstąpiü od przeprowadzenia Oferty, o ile, zdaniem Spółki
i Akcjonariusza Sprzedającego, istnieją ku temu waĪne powody. Do waĪnych powodów moĪna zaliczyü w szczególnoĞci:
Ɣ

nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, które mogłyby
mieü istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkĊ Polski, OfertĊ lub na działalnoĞü Grupy
(np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie);

Ɣ

nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niĪ wskazane powyĪej, mogące mieü istotny,
bezpoĞredni lub poĞredni, negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy lub mogące skutkowaü wyrządzeniem Grupie
istotnej, bezpoĞredniej lub poĞredniej, szkody lub doprowadziü do istotnego, bezpoĞredniego lub poĞredniego,
zakłócenia jego działalnoĞci;

Ɣ

istotną, bezpoĞrednią lub poĞrednią, negatywną zmianĊ dotyczącą działalnoĞci, sytuacji finansowej lub wyników
operacyjnych Grupy;

Ɣ

zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartoĞciowymi na GPW lub na innych rynkach
giełdowych, jeĞli okolicznoĞci te mogłyby wywrzeü istotny negatywny wpływ na OfertĊ;

Ɣ

niezadowalający poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie budowania ksiĊgi popytu
w zakresie liczby Akcji Oferowanych bądĨ ich ceny;

Ɣ

niewystarczającą, zdaniem Globalnych Koordynatorów, prognozowaną liczbĊ Akcji w obrocie na GPW,
niezapewniającą odpowiedniej płynnoĞci Akcji;

Ɣ

nagłe i nieprzewidziane zmiany, które mogą wywrzeü bezpoĞredni lub poĞredni, istotny i niekorzystny wpływ na
działalnoĞü Grupy; lub

Ɣ

wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy o Plasowanie Akcji.

Do momentu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych i ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie
Akcjonariusz Sprzedający moĪe na zasadach opisanych powyĪej, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podjąü
niezaleĪnie od Spółki decyzjĊ o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. W takim przypadku Spółka moĪe przeprowadziü
OfertĊ bez udziału Akcjonariusza Sprzedającego. W okresie nastĊpującym po ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, do dnia
dokonania przydziału Akcji Oferowanych decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty moĪe zostaü podjĊta
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami łącznie przez SpółkĊ i Akcjonariusza Sprzedającego w odniesieniu do
wszystkich Akcji Oferowanych. Z kolei podjĊcie przez SpółkĊ, na zasadach opisanych powyĪej, decyzji o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty oznaczaü bĊdzie takĪe odstąpienie od przeprowadzenia Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego,
a podjĊcie przez SpółkĊ, na zasadach opisanych powyĪej, decyzji o zawieszeniu Oferty oznaczaü bĊdzie takĪe równoczesne
zawieszenie Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego. Natomiast nie jest moĪliwe zawieszenie Oferty jedynie w stosunku
do Akcji Sprzedawanych i równoczesne kontynuowanie Oferty w zakresie odnoszącym siĊ do Nowych Akcji.
JeĪeli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejmą decyzjĊ
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty w całoĞci oraz Spółka zrezygnuje z zamiaru ubiegania siĊ o dopuszczenie Akcji
Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym zakresie zostanie
przekazana do publicznej wiadomoĞci 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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Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie bĊdzie moĪliwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Uchwała Emisyjna moĪe byü przedmiotem powództwa o jej uchylenie
Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądĨ dobrymi obyczajami i godząca
w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moĪe zostaü zaskarĪona w drodze wytoczonego
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Ponadto zgodnie z art. 425 KSH, moĪliwe jest zaskarĪenie uchwały
walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
niewaĪnoĞci takiej uchwały. Na DatĊ Prospektu Spółka nie posiada Īadnych informacji o wytoczeniu powództwa
w związku z Uchwałą Emisyjną, jednak do Daty Prospektu terminy na wniesienie powództwa nie upłynĊły. Mimo
dochowania wymaganych prawem czynnoĞci, by zapewniü zgodnoĞü Uchwały Emisyjnej z przepisami prawa, dobrymi
obyczajami i interesem Spółki, Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe takie powództwa nie zostaną wytoczone w przyszłoĞci.
W dniu 29 czerwca 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy podejmowaniu Uchwały Emisyjnej Īaden
z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.
W przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem
siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym KNF moĪe m.in. zakazaü przeprowadzenia
Oferty lub zawiesiü OfertĊ oraz nakazaü wstrzymanie ubiegania siĊ lub zakazaü ubiegania siĊ 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 związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaĪą dokonywanymi na podstawie tej oferty na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie,
subskrypcji lub sprzedaĪy w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, Īe takie
naruszenie moĪe nastąpiü, KNF moĪe:
Ɣ

nakazaü wstrzymanie rozpoczĊcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaĪy albo przerwanie jej przebiegu na
okres nie dłuĪszy niĪ 10 dni roboczych, lub

Ɣ

zakazaü rozpoczĊcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaĪy albo dalszego jej prowadzenia, lub

Ɣ

opublikowaü, na koszt emitenta lub sprzedającego, informacjĊ o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaĪą.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaĪą KNF moĪe wielokrotnie zastosowaü Ğrodki przewidziane
w punktach (ii) i (iii) powyĪej.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ubieganiem siĊ o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartoĞciowych do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub podmioty wystĊpujące w imieniu lub na
zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, Īe takie naruszenie moĪe nastąpiü, KNF moĪe zastosowaü
analogiczne Ğrodki jak wskazane powyĪej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF moĪe zastosowaü Ğrodki, o których mowa powyĪej, takĪe
w przypadku gdy: (i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaĪ papierów wartoĞciowych, dokonywane na podstawie tej
oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w Ğwietle przepisów prawa mogą prowadziü do ustania bytu prawnego
emitenta, (iii) działalnoĞü emitenta była lub jest prowadzona z raĪącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie moĪe mieü istotny wpływ na ocenĊ papierów wartoĞciowych emitenta lub teĪ w Ğwietle przepisów prawa
moĪe prowadziü do ustania bytu prawnego lub upadłoĞci emitenta, lub (iv) status prawny papierów wartoĞciowych jest
niezgodny z przepisami prawa, i w Ğwietle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartoĞciowych za
nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenĊ.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeĔstwo
obrotu na rynku regulowanym lub jest zagroĪony interes inwestorów, GPW na Īądanie KNF wstrzymuje dopuszczenie
do obrotu na tym rynku lub rozpoczĊcie notowaĔ wskazanymi przez KNF papierami wartoĞciowymi lub innymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuĪszy niĪ 10 dni.
Wystąpienie powyĪszych czynników moĪe mieü istotny negatywny wpływ na powodzenie Oferty.
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Grupa, Akcjonariusz Sprzedający lub inne osoby, lub podmioty działające w ich imieniu mogą naruszaü obowiązujące
przepisy prawa, prowadząc akcjĊ promocyjną w związku z Ofertą
Ustawa o Ofercie Publicznej dopuszcza moĪliwoĞü prowadzenia przez emitenta, akcjonariuszy sprzedających oraz inne
osoby i podmioty działające w ich imieniu akcji promocyjnej w związku z ofertą publiczną i okreĞla zasady takiej akcji.
Nie ma pewnoĞci, Īe Grupa, Akcjonariusz Sprzedający lub inne podmioty działające w ich imieniu nie naruszą
obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Zgodnie z art. 53 ust. 12 Ustawy o Ofercie Publicznej jeĪeli Spółka, Akcjonariusz Sprzedający lub inne podmioty
działające w ich imieniu nie bĊdą przestrzegaü okreĞlonych wymogów dotyczących akcji promocyjnej, KNF moĪe: (i)
nakazaü wstrzymanie rozpoczĊcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia do czasu usuniĊcia wszelkich
nieprawidłowoĞci; (ii) zakazaü prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególnoĞci w przypadku gdy Spółka lub
Akcjonariusz Sprzedający uchylają siĊ od usuniĊcia wskazanych przez KNF nieprawidłowoĞci lub treĞü materiałów
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub (iii) opublikowaü, na koszt Spółki lub Akcjonariusza
Sprzedającego, informacjĊ o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując naruszenia prawa.
Wszelkie tego typu sankcje nałoĪone przez KNF mogą mieü negatywny wpływ na powodzenie Oferty.
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji mogą nie zostaü 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 zarządu GPW i przyjĊcia Akcji
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji do depozytu papierów wartoĞciowych
przez KDPW. Zgoda taka moĪe byü udzielona, jeĞli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne okreĞlone w stosownych
regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególnoĞci wymogi w zakresie
minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku
podstawowego (bĊdącego rynkiem oficjalnych notowaĔ giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest
zapewniona, jeĪeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których kaĪdy posiada nie wiĊcej niĪ 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, znajduje siĊ: (i) co najmniej 25% akcji spółki objĊtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowaĔ lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartoĞci stanowiącej, według ostatniej ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaĪy akcji, równowartoĞü w złotych co najmniej 17 mln EUR. Ponadto Rozporządzenie o Rynku
i Emitentach wymaga, aby: (i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) emitent
publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne
lata obrotowe poprzedzające złoĪenie wniosku o dopuszczenie. Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą byü
dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został sporządzony
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właĞciwy organ nadzoru, chyba Īe sporządzenie lub
zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, (ii) zbywalnoĞü akcji nie jest ograniczona, (iii) w stosunku
do emitenta nie toczy siĊ postĊpowanie upadłoĞciowe lub likwidacyjne, (iv) z zastrzeĪeniem okreĞlonych wyjątków
kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna
wynosiü co najmniej 60 mln zł albo równowartoĞü w złotych 15 mln EUR, (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których
kaĪdy uprawniony jest do wykonywania mniej niĪ 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje siĊ co
najmniej: (a) 15% akcji objĊtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji objĊtych
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartoĞci równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej
ceny sprzedaĪy lub emisyjnej, a takĪe (vi) akcje znajdują siĊ w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza
podstawĊ dla kształtowania siĊ płynnego obrotu giełdowego.
Na DatĊ Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku
podstawowym jak i równoległym). Emitent zakłada, Īe po zakoĔczeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia
i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. JeĪeli po zakoĔczeniu Oferty Emitent nie bĊdzie spełniał
wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Emitent bĊdzie ubiegaü siĊ
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 ubiegaü siĊ o wprowadzenie Akcji do
alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Biorąc pod uwagĊ załoĪenia Oferty, tj. m.in. fakt pierwszeĔstwa
w przydziale Nowych Akcji oraz przy załoĪeniu nieprzydzielania inwestorom Akcji Sprzedawanych, Emitent nie bĊdzie
spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie minimalnego rozproszenia na
poziomie 15%. JednoczeĞnie Spółka zakłada, Īe mimo niespełnienia powyĪszego warunku bĊdzie w stanie spełniü
warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 100.000 sztuk o łącznej wartoĞci co najmniej 4.000.000 zł liczonej
według ceny emisyjnej. Ponadto, przy załoĪeniu przydzielenia inwestorom wszystkich Nowych Akcji oraz wszystkich
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Akcji Sprzedawanych, Emitent nie bĊdzie spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
w zakresie minimalnego rozproszenia na poziomie 25%. JednoczeĞnie Spółka zakłada, Īe mimo niespełnienia
powyĪszego warunku bĊdzie w stanie spełniü warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 500.000 sztuk o łącznej
wartoĞci co najmniej 17.000.000 EUR liczonej według ceny emisyjnej JednakĪe spełnienie tych warunków jest
w dalszym ciągu związane z ryzykami, o których mowa powyĪej.
Analizując wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz
Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW, GPW bierze pod uwagĊ aktualną i przewidywaną sytuacjĊ finansową Spółki, jej
perspektywy rozwoju oraz doĞwiadczenie i kwalifikacje jego kadry zarządzającej, mając na uwadze bezpieczeĔstwo
rynku i jego uczestników. Biorąc pod uwagĊ, Īe niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są
uznaniowe i naleĪą do oceny GPW, Spółka nie moĪe zapewniü, Īe takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani Īe
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostaną dopuszczone i wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powziĊcia przez SpółkĊ informacji, iĪ z powodu przewidywanego
wyniku Oferty Spółka moĪe nie spełniü wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na
rynku regulowanym GPW, Spółka rozwaĪy odstąpienie od przeprowadzenia Oferty. Ponadto Spółka nie moĪe całkowicie
wykluczyü, Īe z powodu okolicznoĞci leĪących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych,
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na głównym rynku GPW nastąpi w terminach innych,
niĪ pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomiĊdzy subskrypcją przez inwestorów a pierwszym dniem
notowania Akcji Oferowanych (zob. rozdział „Warunki Oferty – Przewidywany harmonogram Oferty”), która moĪe byü
dłuĪsza niĪ w innych jurysdykcjach, inwestorzy bĊdą naraĪeni na brak płynnoĞci przez ten czas.
Mając na uwadze stanowisko Zarządu GPW z dnia 12 wrzeĞnia 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 jednoczeĞnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji juĪ istniejących
podejmowane są po analizie obejmującej w szczególnoĞci wysokoĞü i strukturĊ oferty, strukturĊ własnoĞci, ewentualne
umowne zakazy sprzedaĪy oraz inne okolicznoĞci związane z wnioskiem. W Ğwietle powyĪszego spółki, które planują
jednoczesne notowanie praw do nowych akcji wraz z istniejącymi akcjami, powinny liczyü siĊ z tym, Īe istniejące akcje
zostaną dopuszczone dopiero po rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego i asymilacji istniejących akcji z nowo
wyemitowanymi akcjami, o ile takie opóĨnienie jest uzasadnione szczególnymi okolicznoĞciami. W związku z tym moĪliwe
jest, Īe Akcje Dopuszczane zostaną wprowadzone do obrotu nie wczeĞniej niĪ po rejestracji podwyĪszenia kapitału
zakładowego poprzez emisjĊ Nowych Akcji i ich asymilacji z Akcjami Dopuszczanymi. W związku z powyĪszym
inwestorzy, którym zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane, muszą wziąü pod uwagĊ moĪliwoĞü, Īe Akcje Sprzedawane
mogą nie byü notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nastąpi w dniu wprowadzenia Nowych Akcji
do obrotu giełdowego). Ponadto Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz inni akcjonariusze Spółki są stronami umownych
zakazów sprzedaĪy i emisji Akcji (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia
zbywalnoĞci akcji”), co bĊdzie równieĪ jednym z czynników analizowanych przez GPW w związku z wnioskiem Spółki
o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartoĞciowych do obrotu giełdowego.
W przypadku niespełnienia przez SpółkĊ wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym przewidzianych
w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW, Spółka nie zamierza ubiegaü siĊ 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 wiadomoĞci w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie aneksu do
Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W szczególnoĞci, w przypadku braku objĊcia i opłacenia
Akcji Sprzedawanych a takĪe w sytuacji objĊcia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji Sprzedawanych, w liczbie
uniemoĪliwiającej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, informacja taka zostanie
przekazana do publicznej wiadomoĞci 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 przesuniĊty w celu umoĪliwienia inwestorom złoĪenia oĞwiadczenia o uchyleniu siĊ od skutków
prawnych złoĪonego zapisu na Akcje Oferowane.
Istnieje ryzyko, Īe Spółka nie spełni kryteriów okreĞlonych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz Regulaminie
GPW i nie uzyska zgody zarządu 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 bĊdzie mogła złoĪyü kolejnego
wniosku w sprawie dopuszczenia tych samych akcji do obrotu przez okres szeĞciu miesiĊcy od dnia dorĊczenia uchwały
zarządu GPW, a w przypadku odwołania siĊ od wyĪej wymienionej uchwały – od dnia dorĊczenia uchwały Rady
Nadzorczej GPW.
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Ponadto zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarząd GPW moĪe uchyliü uchwałĊ dotyczącą dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu, jeĪeli w ciągu szeĞciu miesiĊcy od przyjĊcia takiej uchwały nie zostanie złoĪony wniosek
o wprowadzenie Akcji, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na giełdzie.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie podlegaü zwyczajowym warunkom zawieszającym dotyczącym zobowiązania do
plasowania Akcji Oferowanych oraz bĊdzie zawieraü zwyczajowe warunki upowaĪniające strony do jej rozwiązania lub
wypowiedzenia
W Umowie o Plasowanie Akcji mBank S.A. oraz Powszechna Kasa OszczĊdnoĞci Bank Polski S.A. Oddział – Dom
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie zobowiąĪą siĊ, z zastrzeĪeniem ziszczenia siĊ okreĞlonych warunków
(w szczególnoĞci podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do dołoĪenia naleĪytej starannoĞci
w celu uplasowania Akcji Oferowanych wĞród Inwestorów Instytucjonalnych.
Umowa o Plasowanie Akcji nie bĊdzie zawierała zobowiązania Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na
zasadzie subemisji ani jakiejkolwiek innej zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. JednakĪe Dom Maklerski
PKO Banku Polskiego zobowiąĪe siĊ do spowodowania objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów ZastĊpczych lub
objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie za Akcje Oferowane, które nie
zostaną nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych pozyskanych przez Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w procesie budowania ksiĊgi popytu lub które nie zostaną nabyte i opłacone przez Inwestorów ZastĊpczych.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powyĪej bĊdzie ograniczone do kwoty nie
wiĊkszej niĪ 50% całkowitej wartoĞci zapisów na Akcje Oferowane, na które zapisy złoĪą Inwestorzy Instytucjonalni,
i bĊdzie dodatkowo ograniczone wyłącznie do liczby Akcji Oferowanych, które zostaną wstĊpnie przydzielone
Inwestorom Instytucjonalnym zgodnie z rekomendacją Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostaną przez
tych Inwestorów Instytucjonalnych objĊte lub nabyte i opłacone.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikające z Umowy o Plasowanie Akcji nie bĊdzie
obejmowaü zapewniania objĊcia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie zawieraü postanowienia zwyczajowo przyjĊte w ofertach podobnych do Oferty,
w tym oĞwiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedającego oraz ich okreĞlone zobowiązania związane
z Ofertą.
JeĪeli dowolny warunek zawieszający Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nastąpi zwolnienie
z obowiązku jego spełnienia, zobowiązanie Globalnych Koordynatorów do plasowania Akcji Oferowanych w ramach
Oferty wĞród Inwestorów Instytucjonalnych wygasa. Globalni Koordynatorzy bĊdą takĪe uprawnieni do rozwiązania
Umowy o Plasowanie Akcji w okreĞlonych w niej przypadkach, w szczególnoĞci w sytuacji, gdy którekolwiek
z zapewnieĔ lub oĞwiadczeĔ Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego okaĪe siĊ niezgodne z rzeczywistym stanem
faktycznym lub prawnym czy teĪ gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni siĊ w sposób istotny, negatywnie
wpływając na OfertĊ.
Zgodnie z Umową o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪą siĊ do zwolnienia
Globalnych Koordynatorów oraz innych okreĞlonych osób z odpowiedzialnoĞci i obowiązku Ğwiadczenia z tytułu
okreĞlonych roszczeĔ, zobowiązaĔ lub kosztów, które mogą zostaü dochodzone lub które zostaną poniesione przez
Globalnych Koordynatorów lub inne okreĞlone osoby w związku z Umową o Plasowanie Akcji (tzw. klauzula
indemnifikacyjna).
Na DatĊ Prospektu Spółka nie moĪe zapewniü, Īe warunki Umowy o Plasowanie Akcji ziszczą siĊ lub Īe Umowa
o Plasowanie Akcji nie zostanie rozwiązana zgodnie z jej postanowieniami.
JeĪeli Spółka nie spełni wymagaĔ okreĞlonych w Regulaminie GPW lub w Ustawie o Ofercie Publicznej, Akcje
Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji mogą zostaü wykluczone z obrotu na
GPW
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji bĊdące przedmiotem obrotu na
GPW mogą zostaü z niego wykluczone przez Zarząd GPW. Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu
Giełdowego w systemie UTP okreĞlają przesłanki zarówno fakultatywnego, jak i obligatoryjnego wykluczenia przez
Zarząd GPW papierów wartoĞciowych z obrotu na GPW. Akcje podlegają wykluczeniu z obrotu w wypadku, gdy ich
zbywalnoĞü stała siĊ ograniczona lub gdy została zniesiona ich dematerializacja (tj. została przywrócona forma
dokumentu), a takĪe na Īądanie KNF w związku z istotnym zagroĪeniem prawidłowego funkcjonowania GPW,
bezpieczeĔstwa obrotu na GPW lub interesów inwestorów oraz w innych wypadkach okreĞlonych szczegółowo
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w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW
moĪe podjąü decyzjĊ o wykluczeniu papierów wartoĞciowych z obrotu giełdowego w przypadku, gdy przestały one
spełniaü warunki dopuszczenia, i pod warunkiem, Īe nie spowoduje to znacznego naruszenia interesów inwestorów lub
zagroĪenia prawidłowego funkcjonowania rynku. W wypadku naruszenia przez spółkĊ publiczną pewnych obowiązków
okreĞlonych w Ustawie o Ofercie Publicznej KNF moĪe podjąü decyzjĊ o wykluczeniu akcji spółki publicznej z obrotu
na GPW. Uprawnienia takie mogą byü wykonywane przez KNF takĪe w przypadku naruszenia przez spółkĊ publiczną
okreĞlonych obowiązków dotyczących informacji poufnych, wynikających z przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. Przesłankami ewentualnego podjĊcia decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu przez GPW okreĞlonymi
w Regulaminie GPW są m.in.: uporczywe naruszanie przez spółkĊ publiczną przepisów obowiązujących na GPW,
złoĪenie przez spółkĊ publiczną wniosku o wykluczenie z notowaĔ, ogłoszenie upadłoĞci, wszczĊcie postĊpowania
likwidacyjnego w stosunku do spółki, a takĪe niedokonanie Īadnych transakcji giełdowych na jej akcjach w ciągu trzech
miesiĊcy. Nie moĪna zapewniü, Īe w przyszłoĞci nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiących podstawĊ do
wykluczenia Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji z obrotu na GPW.
Wraz z wykluczeniem papierów wartoĞciowych z obrotu giełdowego inwestorzy tracą moĪliwoĞü dokonywania obrotu
tymi papierami wartoĞciowymi na GPW, co w negatywny sposób moĪe wpłynąü na płynnoĞü tych papierów
wartoĞciowych. SprzedaĪ papierów wartoĞciowych, które zostały wykluczone z obrotu giełdowego, moĪe zostaü
dokonana po istotnie niĪszych 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
moĪe zostaü zawieszony
GPW moĪe podjąü uchwałĊ o zawieszeniu obrotu papierami wartoĞciowymi zgodnie z Regulaminem GPW
(w szczególnoĞci § 30 Regulaminu GPW). GPW moĪe zawiesiü obrót papierami wartoĞciowymi na wniosek spółki
publicznej lub w celu ochrony interesów inwestorów i bezpieczeĔstwa obrotu lub z powodu naruszenia regulaminu GPW
przez spółkĊ publiczną. Obrót moĪe zostaü zawieszony na okres do trzech miesiĊcy.
KNF jest uprawniona na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do Īądania od GPW zawieszenia obrotu
instrumentami notowanymi na GPW na okres nieprzekraczający jednego miesiąca. KNF moĪe wykonaü to prawo, jeĞli
obrót okreĞlonymi papierami wartoĞciowymi lub innymi instrumentami finansowymi stanowi zagroĪenie prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeĔstwa obrotu, albo naruszenie interesów inwestorów. Inne powody
uzasadniające Īądanie przez KNF zawieszenia obrotu papierami wartoĞciowymi są okreĞlone szczegółowo w Ustawie
o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
W trakcie zawieszenia obrotu papierami wartoĞciowymi inwestorzy nie mogą nabywaü ani sprzedawaü zawieszonych
papierów wartoĞciowych na rynku giełdowym, co bĊdzie miało niekorzystny wpływ na poziom płynnoĞci takich
papierów wartoĞciowych. Pozarynkowa sprzedaĪ takich papierów wartoĞciowych moĪe siĊ wiązaü z akceptacją
znacznego dyskonta w odniesieniu do ich ostatniej ceny giełdowej.
Nie ma pewnoĞci, Īe 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 moĪe ulec
obniĪeniu lub moĪe podlegaü istotnym wahaniom
Cena rynkowa Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji moĪe ulec
obniĪeniu lub moĪe podlegaü istotnym wahaniom wywołanym przez wiele czynników, które czĊĞciowo lub w wiĊkszoĞci
pozostają poza kontrolą Spółki i które niekoniecznie są związane z działalnoĞcią lub perspektywami rozwoju Spółki. Do
czynników tych naleĪą m.in.: ogólne trendy ekonomiczne w Polsce i na innych rynkach europejskich, tendencje
dotyczące sektora, w którym Spółka prowadzi działalnoĞü, zmiany wycen rynkowych spółek z sektora, w którym Spółka
prowadzi działalnoĞü, zmiany w kwartalnych wynikach operacyjnych Grupy, fluktuacje cen giełdowych akcji oraz
wolumenów obrotu, potencjalne zmiany w regulacjach, które mogą wpłynąü na działalnoĞü Grupy, zmiany szacunków
finansowych lub rekomendacji wydanych przez analityków papierów wartoĞciowych w odniesieniu do Spółki lub Akcji,
transakcji przejĊü innych podmiotów, transakcji joint-venture, a takĪe działalnoĞci podmiotów dokonujących krótkiej
sprzedaĪy oraz zmiana ograniczeĔ regulacyjnych w odniesieniu do takiej działalnoĞci. Ponadto rynek kapitałowy podlega
znacznym wahaniom cen, które mogą byü niezwiązane lub nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z wynikami
działalnoĞci danych spółek. Takie ogólne czynniki rynkowe mogą mieü negatywny wpływ na kurs Akcji Dopuszczanych,
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji, niezaleĪnie od wyników działalnoĞci Grupy.
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SprzedaĪ duĪej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, Īe taka sprzedaĪ bĊdzie mieü miejsce po zakoĔczeniu
Oferty, szczególnie po wygaĞniĊciu umownych ograniczeĔ zbywalnoĞci nałoĪonych na SpółkĊ oraz Akcjonariusza
Sprzedającego (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji
– Umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji”), moĪe mieü negatywny wpływ na kurs notowaĔ Akcji Dopuszczanych, w tym
Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji i moĪe istotnie ograniczyü zdolnoĞü Spółki do pozyskania
kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów wartoĞciowych. Ponadto sprzedaĪ Akcji przez
jednego lub wiĊkszą liczbĊ znaczących akcjonariuszy moĪe doprowadziü do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub
jej perspektyw rozwoju, a tym samym moĪe mieü negatywny wpływ na kurs notowaĔ Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji
Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. Spółka nie jest w stanie przewidzieü, jaki ewentualny wpływ na kurs
notowaĔ Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji moĪe mieü sprzedaĪ
Akcji przez akcjonariuszy lub przekonanie, Īe taka sprzedaĪ bĊdzie mieü miejsce.
Ryzyko ograniczonej płynnoĞci 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 gwarantują płynnoĞci Akcji umoĪliwiającej zbycie Akcji przez inwestorów po cenie rynkowej lub
po jakiejkolwiek innej niĪszej cenie. Spółki notowane na giełdach papierów wartoĞciowych doĞwiadczają okresowych,
znaczących wahaĔ wolumenu obrotów swoich papierów wartoĞciowych, co takĪe moĪe istotnie negatywnie wpłynąü na
cenĊ rynkową Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. JeĪeli poziom
obrotów Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami do Akcji bĊdzie
zbyt niski w stosunku do podaĪy Akcji, moĪe to istotnie negatywnie wpłynąü na płynnoĞü i cenĊ Akcji Dopuszczanych,
w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji. Nawet jeĪeli odpowiedni poziom obrotów Akcji
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji zostanie osiągniĊty i utrzymany, cena
rynkowa Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji moĪe byü niĪsza niĪ
Cena Ostateczna Akcji Oferowanych. Zbyt niski poziom płynnoĞci Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych,
oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji moĪe ograniczyü moĪliwoĞü inwestorów do sprzedaĪy planowanej liczby Akcji
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji po oczekiwanej przez nich cenie.
MoĪe to istotnie negatywnie wpłynąü na cenĊ rynkową Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz
Nowych Akcji i Praw do Akcji.
Akcjonariusze w niektórych jurysdykcjach poza Polską mogą podlegaü ograniczeniom w zakresie wykonania prawa
poboru akcji nowych emisji
W przypadku podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki jej akcjonariuszom bĊdzie przysługiwaü prawo poboru akcji
nowej emisji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w całoĞci lub
w czĊĞci nie pozbawi akcjonariuszy prawa poboru. W zakresie, w jakim prawo poboru przysługiwałoby akcjonariuszom
Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tacy akcjonariusze mogą nie mieü moĪliwoĞci wykonania prawa poboru, chyba
Īe Spółka dokona rejestracji oferty zgodnie z AmerykaĔską Ustawą o Papierach WartoĞciowych lub taka rejestracja nie
bĊdzie wymagana na podstawie jednego z wyjątków od obowiązku rejestracji. Akcjonariusze Spółki w innych
jurysdykcjach mogą równieĪ podlegaü ograniczeniom w wykonaniu przez nich prawa poboru. Spółka nie moĪe zapewniü,
Īe w przyszłoĞci dokona rejestracji jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartoĞciowych Spółki, zgodnie z AmerykaĔską
Ustawą o Papierach WartoĞciowych lub zgodnie z przepisami jakiejkolwiek jurysdykcji poza Polską, ani Īe podejmie
jakiekolwiek kroki wymagane przez przepisy prawa w celu zapewnienia inwestorom zagranicznym moĪliwoĞci wykonania
prawa poboru poza Polską. W przypadku podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki w przyszłoĞci akcjonariusze Spółki,
którzy nie bĊdą mogli zgodnie z przepisami paĔstwa swojej siedziby wykonaü ewentualnego prawa poboru, muszą siĊ
liczyü z moĪliwoĞcią rozwodnienia ich udziału w kapitale zakładowym Spółki po przeprowadzeniu emisji nowych akcji.
Ponadto przepisy prawa polskiego nie przewidują obowiązku zapewnienia akcjonariuszom nieuczestniczącym w emisji
akcji spółki rekompensaty odpowiadającej wartoĞci ich niewykonanych praw poboru, co oznacza, Īe posiadacze akcji
Spółki muszą siĊ liczyü z tym, Īe w przypadku nowej emisji akcji Spółki byü moĪe nie bĊdą mogli wykonaü
przysługujących im praw poboru, a ponadto nie otrzymają Īadnej rekompensaty z tego tytułu.
Naruszenie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
przez SpółkĊ moĪe skutkowaü nałoĪeniem przez KNF sankcji administracyjnych na SpółkĊ
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeĪeli emitent lub sprzedający papiery wartoĞciowe nie spełnia
okreĞlonych wymogów prawnych, w tym obowiązków informacyjnych, KNF moĪe: (i) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu, na
czas okreĞlony lub bezterminowo, jego papierów wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałoĪyü karĊ
pieniĊĪną w wysokoĞci do 1 mln PLN, albo (iii) zastosowaü obie sankcje łącznie. Ponadto, jeĪeli emitent nie wykonuje
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albo nienaleĪycie wykonuje obowiązki, 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 moĪe: (a) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu, na czas okreĞlony albo bezterminowo,
papierów wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym albo (b) nałoĪyü karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 5 mln PLN albo
kwoty stanowiącej równowartoĞü 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy12, jeĪeli przekracza ona 5 mln PLN, albo (c) zastosowaü obie sankcje łącznie. W przypadku
gdy jest moĪliwe ustalenie kwoty korzyĞci osiągniĊtej lub straty unikniĊtej przez emitenta w wyniku naruszenia
obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zamiast kary, o której mowa w punktach (a), (b) i (c) powyĪej,
KNF moĪe nałoĪyü karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci dwukrotnej kwoty osiągniĊtej korzyĞci lub unikniĊtej straty. Przy
wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa powyĪej, KNF bierze w szczególnoĞci pod uwagĊ: 1) wagĊ naruszenia
oraz czas jego trwania; 2) przyczyny naruszenia; 3) sytuacjĊ finansową podmiotu, na który nakładana jest kara; 4) skalĊ
korzyĞci uzyskanych lub strat unikniĊtych przez podmiot, który dopuĞcił siĊ naruszenia, lub podmiot, w którego imieniu
lub interesie działał podmiot, który dopuĞcił siĊ naruszenia, o ile moĪna tĊ skalĊ ustaliü; 5) straty poniesione przez osoby
trzecie w związku z naruszeniem, o ile moĪna te straty ustaliü; 6) gotowoĞü podmiotu dopuszczającego siĊ naruszenia do
współpracy z KNF podczas wyjaĞniania okolicznoĞci 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 raĪącego naruszenia obowiązków, o których mowa powyĪej, KNF moĪe nałoĪyü na
osobĊ, która w tym okresie pełniła funkcjĊ członka zarządu, lub rady nadzorczej spółki publicznej, zewnĊtrznie
zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub towarzystwa
funduszy inwestycyjnych bĊdącego organem funduszu inwestycyjnego zamkniĊtego, karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci
odpowiednio 1 mln PLN (członek zarządu) 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 nienaleĪycie obowiązki wymienione w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
w tym w szczególnoĞci wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, KNF moĪe: (i) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu papierów wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym;
(ii) nałoĪyü karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 1 mln PLN na taką spółkĊ; albo (iii) wydaü decyzjĊ o wykluczeniu, na czas
okreĞlony lub bezterminowo, papierów wartoĞciowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednoczeĞnie karĊ
pieniĊĪną okreĞloną w punkcie (ii) powyĪej. W przypadku wydania takiej decyzji przez KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4
Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza takie papiery wartoĞciowe z obrotu giełdowego.
Spółka nie moĪe zagwarantowaü, Īe w przyszłoĞci KNF nie nałoĪy takich sankcji na SpółkĊ. NałoĪenie sankcji na
SpółkĊ, a nawet samo wszczĊcie przez KNF postĊpowania w przedmiocie nałoĪenia sankcji na SpółkĊ moĪe negatywnie
wpłynąü na jej reputacjĊ i jej postrzeganie przez aktualnych i potencjalnych klientów oraz inwestorów, a takĪe wpłynąü
na płynnoĞü i cenĊ rynkową Akcji.
WartoĞü akcji dla inwestorów zagranicznych moĪe ulec obniĪeniu na skutek zmiennoĞci kursów walutowych
Walutą notowaĔ Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW jest
złoty (PLN). Cena Ostateczna Akcji Oferowanych bĊdzie wyraĪona w złotych. W związku z powyĪszym wpłaty na Akcje
Oferowane wnoszone przez inwestorów zagranicznych bĊdą dokonywane w złotych, co bĊdzie wiązało siĊ z koniecznoĞcią
wymiany waluty krajowej inwestora zagranicznego na złote według okreĞlonego kursu wymiany, który moĪe byü inny niĪ
kurs utrzymujący siĊ w przyszłoĞci. W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Akcje Oferowane bĊdzie zaleĪna nie tylko
od zmiany kursu notowaĔ Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji
w okresie inwestycji, ale takĪe od zmian kursu waluty krajowej danego inwestora wzglĊdem złotego. Ryzyko kursowe
bĊdzie dotyczyü takĪe wszelkich wypłat gotówkowych dokonywanych w związku z prawami wynikającymi z Akcji, w tym
wypłat ewentualnych dywidend, które, jeĪeli zostaną uchwalone, bĊdą dokonywane w złotych.
Interpretacja polskich przepisów podatkowych właĞciwych dla inwestorów moĪe byü niejasna, a polskie przepisy
podatkowe mogą ulegaü zmianom
Polski system prawny, a w szczególnoĞci prawo podatkowe, charakteryzuje siĊ czĊstymi zmianami przepisów, brakiem
spójnej praktyki organów paĔstwowych, w tym podatkowych, w zakresie stosowania prawa, a takĪe zauwaĪalną
rozbieĪnoĞcią w orzecznictwie sądowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z podatkiem od dochodów
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Zgodnie z art. 96 ust. 1 g) Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku gdy emitent jest jednostką dominującą, która sporządza 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 związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów
wartoĞciowych. Ponadto nie moĪna zagwarantowaü, Īe nie zostaną wprowadzone zmiany w przepisach prawa
podatkowego, które bĊdą niekorzystne dla inwestorów, lub Īe polskie organy podatkowe nie przyjmą nowej, odmiennej
interpretacji przepisów prawa podatkowego, która bĊdzie niekorzystna dla inwestorów, co moĪe mieü niekorzystny wpływ
na ponoszone koszty podatkowe oraz faktyczną wysokoĞü zysku uzyskiwanego przez inwestorów z inwestycji w Akcje.
Dochodzenie roszczeĔ z tytułu odpowiedzialnoĞci cywilnej i egzekwowanie wyroków dotyczących Spółki lub
któregokolwiek członka jej organów, w tym roszczeĔ związanych z Ofertą lub Akcjami Oferowanymi, moĪe byü
utrudnione
Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający są podmiotami utworzonymi i działającymi zgodnie z prawem polskim, przy
czym Grupa działa na rynku polskim oraz za granicą, w szczególnoĞci na rynkach francuskim, brytyjskim oraz
niemieckim. Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 25 krajach. Majątek Grupy znajduje siĊ w Polsce oraz w Wielkiej
Brytanii, z czego wiĊkszoĞü aktywów zlokalizowana jest w Polsce. Na DatĊ Prospektu wszyscy członkowie Zarządu
mają miejsce zamieszkania w Polsce. W związku z powyĪszym dochodzenie na terytorium Polski uznania albo
wykonania niektórych orzeczeĔ wydanych przeciwko Spółce lub członkom jej Zarządu poza granicami Polski moĪe byü
dla inwestorów, którzy nabyli Akcje Oferowane, utrudnione lub niemoĪliwe. Dotyczy to w najwiĊkszym stopniu
inwestorów spoza EOG oraz krajów, które nie są stronami konwencji czy umów dwustronnych o wzajemnym uznawaniu
i wykonalnoĞci orzeczeĔ sądowych, których stroną jest Polska. Nawet jeĪeli taki inwestor skutecznie wniósłby
powództwo tego rodzaju, przepisy prawa polskiego mogą uniemoĪliwiü mu dochodzenie wykonania orzeczenia
przeciwko majątkowi lub majątkom członków organów Grupy.
Ryzyko związane z przeprowadzoną reformą Otwartych Funduszy Emerytalnych i jej moĪliwym wpływem na rynek
kapitałowy w Polsce i cenĊ Akcji
Historycznie Otwarte Fundusze Emerytalne były najwiĊkszym prywatnym inwestorem na GPW oraz istotnym
uczestnikiem transakcji prywatyzacyjnych Skarbu PaĔstwa realizowanych za poĞrednictwem ofert publicznych akcji na
GPW. W dniu 1 lutego 2014 r. weszła w Īycie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z okreĞleniem zasad wypłaty emerytur ze Ğrodków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych („Ustawa dot.
OFE”) reformująca system emerytalny w Polsce poprzez zmianĊ zasad funkcjonowania otwartych funduszy
emerytalnych („OFE”) stanowiących kapitałowy filar systemu emerytalnego.
Ustawa dot. OFE wprowadziła szereg zmian w zakresie funkcjonowania OFE, w tym przeniesienie do ZUS czĊĞci
zarządzanych aktywów w łącznej kwocie odpowiadającej 51,5% aktywów OFE. Umorzenie przekazanych aktywów,
których łączna wartoĞü wyniosła ponad 153 mld PLN, nastąpiło 3 lutego 2014 r. Ponadto składki emerytalne kaĪdego
z członków OFE bĊdą w całoĞci odprowadzane do ZUS, chyba Īe indywidualny członek OFE złoĪył oĞwiadczenie
o przekazywaniu czĊĞci jego składki emerytalnej do OFE. Dodatkowo OFE bĊdą zobowiązane do stopniowego
przekazywania Ğrodków zgromadzonych na rachunku członka OFE do ZUS 10 lat przed osiągniĊciem wieku
emerytalnego przez członka OFE. OFE zostały równieĪ zobowiązane do dostosowania swoich statutów do nowych
wymogów, w tym do nastĊpujących obostrzeĔ w zakresie lokowania Ğrodków: zakaz lokowania aktywów OFE
w obligacje, bony i inne papiery wartoĞciowe, emitowane, gwarantowane lub porĊczane przez Skarb PaĔstwa lub NBP,
obowiązek utrzymywania łącznej wartoĞci okreĞlonej kategorii aktywów na minimalnych poziomach do koĔca 2017 r.
oraz limity inwestycyjne w odniesieniu do poszczególnych kategorii lokat. Według Polskiej Agencji Prasowej na dzie Ĕ
18 sierpnia 2014 r. około 15% ogólnej liczby uczestników OFE przed reformą postanowiło pozostaü w OFE.
Przenoszenie Ğrodków z OFE 10 lat przed osiągniĊciem wieku emerytalnego do ZUS moĪe spowodowaü, Īe podaĪ akcji
ze strony OFE bĊdzie wiĊksza niĪ popyt OFE na akcje. Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie
funkcjonowania OFE, OFE coraz czĊĞciej inwestują dostĊpne Ğrodki za granicą, nabywając akcje spółek notowanych na
zagranicznych giełdach, co wiąĪe siĊ z niĪszym zaangaĪowaniem Ğrodków OFE w kapitalizacjĊ GPW. ZaangaĪowanie
OFE w instrumenty zagraniczne moĪe dalej rosnąü w związku z obowiązującym mechanizmem stopniowego
zwiĊkszania limitów na inwestycje OFE poza granicami Polski.
W przypadku odpływu Ğrodków z OFE podaĪ akcji spowodowana przez wyprzedaĪ akcji notowanych na GPW przez
OFE moĪe istotnie negatywnie wpłynąü na cenĊ akcji notowanych na GPW, jak równieĪ na ich płynnoĞü. W związku ze
zmianą struktury portfeli OFE po umorzeniu czĊĞci ich aktywów i wprowadzeniu limitów inwestycyjnych nie moĪna
wykluczyü, Īe OFE dokonają przebudowy swoich portfeli inwestycyjnych i sprzedaĪy posiadanych akcji spółek
notowanych na GPW, co w efekcie moĪe doprowadziü do obniĪenia wyceny tych spółek.
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Dodatkowo przeprowadzona reforma i zmiany w zakresie funkcjonowania OFE mogą mieü teĪ niekorzystny wpływ na
postrzeganie polskiego rynku kapitałowego i stabilnoĞü jego ram instytucjonalnych. NieprzewidywalnoĞü skali odpływu
Ğrodków z OFE w związku z dobrowolnoĞcią uczestnictwa w OFE oraz obowiązkiem dostosowania portfeli OFE do
wymogów Ustawy dot. OFE moĪe równieĪ zniechĊcaü inwestorów do inwestowania w akcje spółek notowanych na
GPW. Nie moĪna równieĪ zagwarantowaü, Īe w przyszłoĞci nie zostanie przeprowadzona kolejna reforma, której celem
byłaby całkowita likwidacja OFE, tym bardziej Īe Trybunał Konstytucyjny uznał, wyrokiem z dnia 4 listopada 2015 r.,
Īe przeprowadzona reforma jest zgodna z konstytucją. Na DatĊ Prospektu ze wzglĊdu na zakres przeprowadzonej
reformy nie moĪna równieĪ przewidzieü rzeczywistego wpływu przeprowadzonej reformy na rynek kapitałowy, a tym
samym na cenĊ Akcji.
W związku z powyĪszym istnieje ryzyko, Īe przeprowadzona reforma OFE moĪe negatywnie wpłynąü na notowania
Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji, a takĪe na wolumen obrotu
Akcjami Dopuszczanymi, w tym Akcjami Sprzedawanymi, oraz Nowymi Akcjami i Prawami do Akcji na GPW, na ich
płynnoĞü oraz strukturĊ akcjonariatu Spółki, a takĪe na powodzenie Oferty.
Grupa bĊdzie zobowiązana do wprowadzenia procedur odpowiednich dla spółek publicznych, w tym przestrzegania
wymogów Dyrektywy MAD i Rozporządzenia MAR
W dniu 16 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie MAR, które wprowadza wiele zmian do
regulacji i stanu prawnego obowiązującego na DatĊ Prospektu, m.in. w zakresie: (i) publikacji informacji poufnych; (ii)
raportowania o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działaĔ mających na celu zapobieganie naduĪyciom
i manipulacjom na rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu interesów (zob. rozdz. „Rynek
kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji – Zmiany wynikające z Rozporządzenia
MAR”). Rozporządzenie MAR weszło w Īycie w dniu 3 lipca 2016 r. i od tego dnia jest bezpoĞrednio stosowane
w całoĞci we wszystkich paĔstwach członkowskich UE, w tym równieĪ w Polsce. Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do
polskiego porządku prawnego miała zostaü implementowana Dyrektywa MAD, która m.in. zobowiązuje paĔstwa
członkowskie UE do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, co na DatĊ Prospektu jeszcze nie nastąpiło.
Nie wszystkie polskie regulacje niezbĊdne do dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia MAR zostały
uchwalone i weszły w Īycie przed datą rozpoczĊcia obowiązywania Rozporządzenia MAR. Mimo Īe wejĞcie w Īycie
Rozporządzenia MAR wyłącza moĪliwoĞü stosowania sprzecznych lub niezgodnych z nim przepisów polskiego prawa,
to współistnienie niespójnych regulacji prawnych moĪe utrudniaü ich właĞciwą interpretacjĊ i stosowanie.
W związku z dopuszczeniem Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW Grupa bĊdzie musiała
wprowadziü w Īycie procedury odpowiednie dla spółek publicznych, w tym uwzglĊdniających przepisy Rozporządzenia
MAR oraz Dyrektywy MAD. Wprowadzenie przez GrupĊ nieprawidłowych procedur obowiązujących spółki publiczne,
w tym do wymogów Rozporządzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja nowych przepisów mogą skutkowaü m.in.
nałoĪeniem na GrupĊ dotkliwych sankcji przez organy nadzoru. Wystąpienie takich zdarzeĔ moĪe negatywnie wpłynąü
na działalnoĞü, sytuacjĊ finansową, wyniki działalnoĞci lub perspektywy Grupy, a takĪe cenĊ Akcji.
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ISTOTNE INFORMACJE
Definicje i terminologia
Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treĞci Prospektu, mają
znaczenie nadane im w rozdziale „Skróty i definicje”. Niektóre terminy branĪowe oraz inne wyraĪenia uĪywane
w Prospekcie zostały wyjaĞnione w rozdziale „Skróty i definicje”.
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, uĪywane w Prospekcie terminy „Grupa”, „Grupa Stelmet”, „Spółki z Grupy”
i podobne okreĞlenia odnoszą siĊ do Spółki wraz ze wszystkimi Spółkami ZaleĪnymi. Terminy „Spółka” oraz „Emitent”
dotyczą wyłącznie Stelmet S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych, bez uwzglĊdniania Spółek ZaleĪnych.
O ile nie wskazano inaczej, oĞwiadczenia wyraĪające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub
kierownictwa odnoszą siĊ do przekonaĔ, oczekiwaĔ, szacunków i opinii Zarządu.
ZastrzeĪenia
Zwraca siĊ uwagĊ inwestorom, Īe inwestycja w Akcje Oferowane pociąga za sobą ryzyko finansowe i Īe w związku
z tym przed podjĊciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej nabycia lub objĊcia Akcji Oferowanych inwestorzy powinni
wnikliwie zapoznaü siĊ ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w Prospekcie, a w szczególnoĞci z treĞcią
rozdziału „Czynniki ryzyka”, i samodzielnie oceniü ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy
podejmowaniu decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane inwestorzy powinni opieraü siĊ na samodzielnej analizie Spółki,
działalnoĞci Grupy oraz informacji znajdujących siĊ w Prospekcie, a w szczególnoĞci wziąü pod uwagĊ ryzyko związane
z inwestycją w Akcje Oferowane.
Inwestorzy powinni polegaü wyłącznie na informacjach znajdujących siĊ w Prospekcie, wraz z ewentualnymi zmianami do
Prospektu wynikającymi z opublikowanych: (i) aneksów do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, (ii) komunikatów
aktualizujących do Prospektu oraz (iii) innych informacji przekazywanych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej (zob.
rozdz. „Istotne informacje – Zmiany do Prospektu” poniĪej). Z zastrzeĪeniem obowiązujących przepisów prawa, Īadna
osoba nie została upowaĪniona do udzielania informacji lub składania oĞwiadczeĔ w związku z Ofertą innych niĪ zawarte
w Prospekcie, a jeĪeli informacje takie lub oĞwiadczenia zostały udzielone lub złoĪone, nie naleĪy ich uznawaü za
autoryzowane przez SpółkĊ, Akcjonariusza Sprzedającego lub któregokolwiek ze WspółmenedĪerów Oferty.
Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, podatkowej ani porady
jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca siĊ, aby kaĪdy inwestor uzyskał poradĊ swoich doradców inwestycyjnych,
prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach inwestycyjnych, prawnych, finansowych lub podatkowych przed
dokonaniem inwestycji w Akcje Oferowane. NaleĪy przy tym mieü ĞwiadomoĞü, Īe zarówno cena papierów
wartoĞciowych, jak i ich dochodowoĞü mogą podlegaü wahaniom.
Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani WspółmenedĪerowie Oferty nie składają inwestorom Īadnych zapewnieĔ
co do zgodnoĞci z prawem inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery wartoĞciowe Spółki dokonywanej przez
danego inwestora.
WspółmenedĪerowie Oferty działają w związku z Ofertą jedynie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego oraz Spółki i nie
bĊdą traktowaü Īadnego innego podmiotu, w tym inwestorów, jako swojego klienta w związku z Ofertą. W szczególnoĞci
WspółmenedĪerowie Oferty nie bĊdą odpowiedzialni wobec takiego innego podmiotu za zapewnienie ochrony, jaka jest
zapewniana ich klientom, ani z tytułu doradztwa w związku z Ofertą.
Zmiany do Prospektu
Informacje zamieszczone w Prospekcie bĊdą podlegały aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie zgodnie z właĞciwymi
przepisami prawa. Informacje na temat obowiązku zmiany lub uzupełnienia informacji zamieszczonych w Prospekcie
w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa w drodze aneksów do Prospektu lub w formie komunikatów
aktualizujących zamieszczono poniĪej. Ponadto poniĪej zamieszczono informacje o udostĊpnieniu do publicznej
wiadomoĞci w trybie okreĞlonym 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 Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF moĪe podlegaü zmianom
i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze aneksów do Prospektu lub w formie komunikatów
aktualizujących. Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu, Spółka lub Akcjonariusz Sprzedający, do dnia dopuszczenia
Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, bĊdą zobowiązani do przekazania KNF, a nastĊpnie
do publicznej wiadomoĞci, w formie aneksu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie Prospektu lub informacji,
o których powziĊli wiadomoĞü po Dacie Prospektu, dotyczących: (i) istotnych błĊdów lub niedokładnoĞci w treĞci
Prospektu; oraz (ii) znaczących czynników mogących wpłynąü na ocenĊ Akcji. Przekazanie do KNF aneksu do
Prospektu powinno nastąpiü nie póĨniej niĪ w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od powziĊcia wiadomoĞci o błĊdach lub
niedokładnoĞciach w treĞci Prospektu lub znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie. KNF moĪe
odmówiü zatwierdzenia aneksu do Prospektu, jeĪeli nie odpowiada on pod wzglĊdem formy lub treĞci wymogom
okreĞlonym w przepisach prawa. Konsekwencją niezatwierdzenia aneksu do Prospektu moĪe byü wstrzymanie lub
zakazanie rozpoczĊcia Oferty, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie lub zakazanie procesu Dopuszczenia.
JeĪeli aneks do Prospektu zostanie udostĊpniony przez SpółkĊ po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane, osoba, która złoĪyła zapis przed udostĊpnieniem aneksu do publicznej wiadomoĞci, moĪe uchyliü siĊ od
skutków prawnych złoĪonego zapisu w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostĊpnienia aneksu, na zasadach
okreĞlonych w art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku, gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu konieczne bĊdzie sporządzenie aneksów do
Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrĊbne dokumenty, wszystkie aneksy do Prospektu
zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca siĊ uwagĊ inwestorom, Īe w takim przypadku niektóre informacje zawarte
w Prospekcie mogą byü nieaktualne na dzieĔ jego publikacji, a inwestorzy powinni przeczytaü uwaĪnie zarówno cały
Prospekt, jak i wszystkie aneksy do Prospektu opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu.
Komunikaty aktualizujące
W przypadku wystąpienia okolicznoĞci dotyczących organizacji lub prowadzenia sprzedaĪy Akcji Oferowanych, a takĪe
dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, które nie uzasadniają sporządzenia
aneksu do Prospektu, ale powodują zmianĊ treĞci Prospektu, Spółka lub Akcjonariusz Sprzedający bĊdą mogli
udostĊpniü informacjĊ o wystąpieniu powyĪszych okolicznoĞci w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu
w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej. UdostĊpnienie komunikatu aktualizującego nastĊpuje w sposób, w jaki
został udostĊpniony Prospekt, przy czym taki komunikat powinien zostaü jednoczeĞnie 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 równieĪ
o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym. Informacje na
temat Ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, jak równieĪ ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przekazane przez SpółkĊ lub
Akcjonariusza Sprzedającego do publicznej wiadomoĞci w trybie okreĞlonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty
powinno to nastąpiü nie póĨniej niĪ o godz. 9:00 w dniu 12 paĨdziernika 2016 r. Inwestorom, którzy złoĪą zapisy na
Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci powyĪszych informacji, przysługiwaü bĊdzie
uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia
przekazania do publicznej wiadomoĞci 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 podjąü decyzjĊ o nabyciu Akcji Oferowanych na podstawie uwaĪnej analizy Prospektu, wszystkich
ewentualnych opublikowanych aneksów do Prospektu, komunikatów aktualizujących oraz informacji o ostatecznej
liczbie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych opublikowanych przez SpółkĊ.
Informacja dla potencjalnych inwestorów
W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Polski na podstawie Prospektu Współzarządzający KsiĊgą Popytu bĊdą
promowaü tĊ OfertĊ poza granicami Polski wyłącznie wĞród miĊdzynarodowych inwestorów instytucjonalnych z siedzibą
poza granicami Polski, zgodnie z właĞciwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty bĊdzie
prowadzona. Działania marketingowe bĊdą przeprowadzane w oparciu o dokument marketingowy bĊdący tłumaczeniem
Prospektu na jĊzyk angielski („Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie bĊdzie w Īadnym wypadku
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dokumentem ofertowym w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej czy Ustawy o Ofercie Publicznej i nie moĪe stanowiü
podstawy dla przeprowadzania jakiejkolwiek publicznej oferty papierów wartoĞciowych. Dokument Marketingowy nie
bĊdzie podlegał zatwierdzeniu przez Īaden organ administracji publicznej. Promocja Oferty poza terytorium Polski bĊdzie
skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych poza Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
W niektórych paĔstwach przepisy prawa mogą ograniczaü rozpowszechnianie Prospektu, Dokumentu Marketingowego,
sprzedaĪ Akcji Oferowanych lub prowadzenie przez Współzarządzających KsiĊgą Popytu akcji promocyjnej dotyczącej
Oferty. Prospekt ani Dokument Marketingowy nie mogą byü wykorzystywane w celu ani w związku
z przeprowadzeniem jakiejkolwiek oferty sprzedaĪy papierów wartoĞciowych, zaproszeniem do nabycia, objĊcia lub
promowaniem Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta,
zaproszenie lub promowanie byłyby niezgodne z prawem, i nie stanowią takiej oferty, zaproszenia ani promocji. Osoby
bĊdące w posiadaniu Prospektu lub Dokumentu Marketingowego powinny zapoznaü siĊ z wszelkimi ograniczeniami
w tym zakresie, w tym z ograniczeniami moĪliwoĞci nabycia lub objĊcia Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Ograniczenia
w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”), i stosowaü siĊ do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeĔ moĪe stanowiü
naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartoĞciowymi obowiązujących w danej jurysdykcji. Na DatĊ
Prospektu Spółka, Akcjonariusz Sprzedający, WspółmenedĪerowie Oferty ani Īadne inne osoby działające w ich imieniu
nie podjĊły ani nie zamierzają podjąü działaĔ zmierzających do spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
w tym uzyskania zezwolenia, umoĪliwiających przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych lub na posiadanie
lub rozpowszechnianie Prospektu (oraz innych materiałów ofertowych, promocyjnych bądĨ formularzy zapisu
dotyczących Akcji Oferowanych) na terytorium jakiejkolwiek jurysdykcji innej niĪ Polska, w której wymagane jest
spełnienie takich wymogów i uzyskanie takiego zezwolenia.
W celu nabycia lub objĊcia Akcji Oferowanych kaĪdy inwestor bĊdzie musiał złoĪyü pewne oĞwiadczenia i zapewnienia
oraz dokonaü pewnych czynnoĞci opisanych w szczególnoĞci w rozdziale „Warunki Oferty”. Spółka i Akcjonariusz
Sprzedający zastrzegają sobie prawo odmowy, według własnego uznania, przydziału Akcji Oferowanych danemu
inwestorowi, jeĪeli w przekonaniu Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego, WspółmenedĪerów Oferty lub ich
jakiegokolwiek przedstawiciela taki przydział mógłby stanowiü naruszenie lub prowadziü do naruszenia jakiegokolwiek
przepisu prawa lub regulacji (zob. rozdz. „Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”).
Spółka, Akcjonariusz Sprzedający ani WspółmenedĪerowie Oferty nie składają inwestorom Īadnych zapewnieĔ co do
zgodnoĞci z prawem inwestycji w Akcje Oferowane ani inne papiery wartoĞciowe Spółki dokonywanej przez danego
inwestora.
Informacja dla potencjalnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki
ANI AKCJE OFEROWANE, ANI INNE PAPIERY WARTOĝCIOWE SPÓŁKI NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ
ZAREJESTROWANE
ZGODNIE
Z PRZEPISAMI
AMERYKAēSKIEJ
USTAWY
O
PAPIERACH
WARTOĝCIOWYCH
ANI
W ĩADNYM
ORGANIE
NADZORU
NAD
OBROTEM
PAPIERAMI
WARTOĝCIOWYMI W JAKIMKOLWIEK STANIE LUB NA TERYTORIUM PODLEGAJĄCYM JURYSDYKCJI
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI I NIE MOGĄ BYû OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE
ANI ZBYWANE W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, CHYBA ĩE W OPARCIU O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU
REJESTRACYJNEGO
LUB
W RAMACH
TRANSAKCJI
NIEPODLEGAJĄCYCH
OBOWIĄZKOWI
REJESTRACYJNEMU WYNIKAJĄCEMU Z AMERYKAēSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOĝCIOWYCH
ORAZ ZGODNIE Z WSZELKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANOWYMI PRZEPISAMI O OBROCIE PAPIERAMI
WARTOĝCIOWYMI. ANI AMERYKAēSKA KOMISJA PAPIERÓW WARTOĝCIOWYCH I GIEŁD (U.S.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION), ANI ĩADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW
WARTOĝCIOWYCH NIE ZATWIERDZIŁA AKCJI OFEROWANYCH ANI NIE DOKONAŁA OCENY
PROSPEKTU POD KĄTEM JEGO ZGODNOĝCI Z PRAWDĄ I KOMPLETNOĝCI. SKŁADANIE OĝWIADCZEē
O ODMIENNEJ TREĝCI STANOWI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PRZESTĉPSTWO.
Informacja dla inwestorów z EOG
Prospekt został sporządzony na potrzeby Oferty przeprowadzanej wyłącznie na terytorium Polski. Na potrzeby promocji
Oferty przez Współzarządzających KsiĊgą Popytu zostanie przekazany wybranym inwestorom instytucjonalnym
Dokument Marketingowy bĊdący tłumaczeniem Prospektu na jĊzyk angielski. Dokument Marketingowy oraz promocja
Oferty przez Współzarządzających KsiĊgą Popytu bĊdą adresowane i przeznaczone jedynie do tych podmiotów
znajdujących siĊ w paĔstwach członkowskich EOG, które spełniają kryteria „inwestorów kwalifikowanych”
w rozumieniu Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej („Inwestorzy Kwalifikowani”). Dokument Marketingowy nie
moĪe stanowiü podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych przez podmioty, które nie są Inwestorami
Kwalifikowanymi.
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Dokument Marketingowy zostanie sporządzony i bĊdzie przekazywany Inwestorom Kwalifikowanym przy załoĪeniu, Īe
promocja Oferty poza granicami Polski w odniesieniu do Akcji Oferowanych bĊdzie dokonywana w oparciu
o zwolnienie od obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego dla ofert akcji zwykłych przewidziane w Dyrektywie
Prospektowej oraz w sposób, w jaki została ona wdroĪona w PaĔstwach Członkowskich. W rezultacie kaĪdy podmiot
przeprowadzający lub zamierzający przeprowadziü w EOG promocjĊ Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych
powinien dokonywaü jej w taki sposób, który nie spowoduje po stronie Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego lub
któregokolwiek ze WspółmenedĪerów Oferty obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu
ofertowego w związku z taką promocją Oferty.
Informacja dla inwestorów z Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii Dokument Marketingowy bĊdzie rozpowszechniany tylko do i bĊdzie przeznaczony jedynie dla
Inwestorów Kwalifikowanych: (i) którzy posiadają doĞwiadczenie zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu
artykułu 19(5) Zarządzenia 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. („Zarządzenie”), lub (ii)
którzy mieszczą siĊ w dyspozycji artykułu 49(2)(a) do (d) Zarządzenia, lub (iii) którym moĪna w inny zgodny z prawem
sposób przekazaü Dokument Marketingowy lub informacje znajdujące siĊ w Dokumencie Marketingowym (wszystkie
takie osoby zwane są dalej „WłaĞciwymi Osobami”). Dokument Marketingowy nie moĪe stanowiü podstawy do
podejmowania decyzji inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii przez podmioty, które nie są WłaĞciwymi Osobami.
Dokument Marketingowy zostanie sporządzony i bĊdzie przekazywany przy załoĪeniu, Īe promocja Oferty na terytorium
Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Akcji Oferowanych bĊdzie dokonywana w oparciu o zwolnienie od obowiązku
sporządzenia prospektu dla ofert akcji zwykłych przewidziane w Dyrektywie Prospektowej, w sposób, w jaki została ona
implementowana w Wielkiej Brytanii. W rezultacie kaĪdy podmiot przeprowadzający lub zamierzający przeprowadziü
w Wielkiej Brytanii promocjĊ Oferty w odniesieniu do Akcji Oferowanych powinien dokonaü jej w taki sposób, który
nie spowoduje po stronie Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego lub któregokolwiek ze WspółmenedĪerów Oferty
obowiązku sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego w związku z taką promocją Oferty.
Stabilizacja
Na DatĊ Prospektu nie przewiduje siĊ podejmowania działaĔ stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia
o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje siĊ moĪliwoĞci dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego
przydziału typu greenshoe.
Prezentacja informacji finansowych i innych danych
Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe obejmujące nastĊpujące okresy: (i) 1 lipca
2014 r. – 30 wrzeĞnia 2015 r.; (ii) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (iii) 1 lipca 2012 r. - 30 czerwca 2013 r.,
tj. obejmujące odpowiednio okres 15 miesiĊcy oraz dwa okresy 12-miesiĊczne („Skonsolidowane Roczne
Sprawozdanie Finansowe”) oraz Ğródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres
9 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r. („ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie
Finansowe”, a łącznie ze Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Skonsolidowane Sprawozdania
Finansowe”) zamieszczone w Prospekcie zostały sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE. Skonsolidowane
Roczne Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 15 miesiĊcy od 1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r. WydłuĪenie
ostatniego roku obrotowego wynika ze zmiany roku obrotowego Spółki. W związku z powyĪszym w celu umoĪliwienia
pełnej porównywalnoĞci danych finansowych Grupy, w Prospekcie zamieszczono równieĪ (i) w Załączniku nr 3 do
Prospektu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okresy 12-miesiĊczne zakoĔczone odpowiednio
30 wrzeĞnia 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. („Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe”), które
zostały sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSSF UE oraz (ii) w Załączniku nr 5 do Prospektu Ğródroczne
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r.
zawierające równieĪ dane porównywalne za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. („Przekształcone
ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”, a łącznie z Przekształconym Skonsolidowanym
Rocznym Sprawozdaniem Finansowym, „Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”). Cykl
biznesowy podmiotów działających w branĪy, do której naleĪy Spółka, pokrywa siĊ z rokiem obrotowym koĔczącym siĊ
30 wrzeĞnia, w związku z tym w celu umoĪliwienia przeprowadzenia inwestorom analizy finansowej Grupy w okresach,
jakie bĊdą podstawą sporządzenia sprawozdaĔ finansowych w kolejnych okresach obrotowych, Spółka zamieĞciła
w Załącznikach nr 3 i 5 do Prospektu Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, a w Załączniku nr 7
takĪe przedstawiła omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej opartej na Przekształconych Skonsolidowanych
Sprawozdaniach Finansowych.
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Ponadto ze wzglĊdu na akwizycjĊ Grange Fencing (zob. rozdz. „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej
– Szczególne czynniki mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy”) wyniki finansowe Grange Fencing ujĊte
są w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Stelmet od dnia 1 grudnia 2014 r. i w pierwszym roku obrotowym
funkcjonowania w Grupie Stelmet obejmują okres 10 miesiĊcy odnoszących siĊ do Przekształconych Skonsolidowanych
SprawozdaĔ Finansowych (1 grudnia 2014 r. – 30 wrzeĞnia 2015 r.). Spółka w Załączniku nr 8 do Prospektu zamieĞciła
równieĪ symulacje historycznych sprawozdaĔ finansowych, które przedstawiają m.in. symulacjĊ skonsolidowanego
rachunku zysków i strat za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2015 r. z załoĪeniem, jakby Grange Fencing był w Grupie od początku tego okresu, oraz wprowadzeniem
odpowiednich korekt. Symulacje te mają na celu przedstawienie potencjalnego skonsolidowanego rachunku zysku i strat
Grupy, które mityguje zniekształcenie obrazu Przekształconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
wynikającego z braku ujĊcia wyników Grange Fencing za okres od 1 paĨdziernika do 31 listopada 2014 r.
Dodatkowo w celu zobrazowania inwestorom wyników finansowych Grange Fencing, w Załączniku nr 8 do Prospektu
zostały takĪe zaprezentowane symulacje na poziomie rachunku zysków i strat z danych jednostkowych Grange Fencing
za okresy 12 miesiĊcy zakoĔczone odpowiednio 30 wrzeĞnia 2013 r. i 2014 r. uwzglĊdniające korekty oraz wyłączenia
związane ze sprzedaĪą pomiĊdzy Spółką a Grange Fencing w tych okresach.
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (61-131 PoznaĔ, 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 zastrzeĪeĔ, a takĪe
(ii) przegląd ĝródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, w stosunku do którego wydała
raport bez zastrzeĪeĔ.
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ 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 przegląd ĝródrocznych Skróconych
Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447).
W Prospekcie w Załączniku nr 8 zamieszczono odpowiednio nastĊpujące symulacje finansowe: (i) symulacjĊ na poziomie
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 paĨdziernika 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r. (tj. 12 miesiĊcy)
z załoĪeniem jakby Grange Fencing był w Grupie od początku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotyczących:
(1) przejĞcia na MSSF i (2) wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych; (ii) symulacjĊ na poziomie skonsolidowanego
rachunku zysków i strat Grupy za okresy od 1 paĨdziernika 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (tj. za okres 9 miesiĊcy),
z załoĪeniem jakby Grange Fencing był w Grupie od początku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotyczących:
(1) przejĞcia na MSSF i (2) wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych; (iii) symulacjĊ na poziomie rachunku zysków
i strat z danych jednostkowych Grange Fencing za okresy: od 1 paĨdziernika 2012 r. do 30 wrzeĞnia 2013 oraz od
1 paĨdziernika 2013 r. do 30 wrzeĞnia 2014 r. z wprowadzeniem korekt dotyczących (1) przejĞcia na MSSF,
(2) urynkowienia czynszów dzierĪawnych, (3) urynkowienia wynagrodzeĔ managerów i (4) wyłączeĔ związanych ze
sprzedaĪą pomiĊdzy Spółką a Grange Fencing w tym okresie. W Załączniku nr 9 do Prospektu zawarto raport
niezaleĪnego biegłego rewidenta o powyĪszej symulacji danych finansowych.
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. przeprowadzała takĪe prace poĞwiadczające, których przedmiotem były opisane powyĪej
symulacje finansowe, oraz sporządziła raport niezaleĪnego biegłego rewidenta o symulacji danych finansowych. W imieniu
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. opisane powyĪej czynnoĞci przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447).
Przedstawienie informacji finansowych zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu przyjĊcia pewnych szacunków
i załoĪeĔ, które mogą mieü wpływ na dane przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz na informacje dodatkowe
(noty) dołączone do sprawozdania finansowego. Faktyczne rezultaty uzyskane w przyszłoĞci mogą odbiegaü od
przyjĊtych wczeĞniej załoĪeĔ 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 znajdujące siĊ w Prospekcie zostały zaczerpniĊte z, opracowane lub obliczone na podstawie innych Ĩródeł
niĪ Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe lub Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe,
w szczególnoĞci na podstawie dokumentów oraz załączników do nich opracowanych na potrzeby sprawozdawczoĞci
zarządczej w ramach Grupy do uĪytku wewnĊtrznego. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezaleĪnego
biegłego rewidenta. W takim przypadku wskazano SpółkĊ jako Ĩródło takich informacji.
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały przedstawione w rozdziale „Historyczne informacje finansowe”
i naleĪy je analizowaü łącznie z informacjami zawartymi w innych rozdziałach Prospektu, a w szczególnoĞci w rozdziale
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”.
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Dane zamieszczone w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych oraz Przekształconym Skonsolidowanym
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym, jak równieĪ inne dane finansowe oraz operacyjne, są podawane w złotym jako
walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacyjnej Grupy. Ponadto, o ile nie wskazano inaczej, dane finansowe
i statystyczne zawarte w Prospekcie są przedstawione w tysiącach złotych. W konsekwencji, w niektórych wypadkach
suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach tabel zawartych w Prospekcie moĪe nie odpowiadaü dokładnie
łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartoĞci procentowe w tabelach zamieszczonych
w Prospekcie równieĪ zostały zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie odpowiadaü dokładnie 100%. Zmiany
procentowe pomiĊdzy porównywanymi okresami zostały obliczone na bazie kwot oryginalnych (a niezaokrąglonych).
Podejmując decyzjĊ o inwestowaniu w Akcje Oferowane, inwestorzy powinni polegaü na własnej analizie Grupy
i Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych oraz na informacjach przedstawionych w innych czĊĞciach Prospektu,
a takĪe powinni skonsultowaü siĊ ze swoimi zawodowymi doradcami.
Prospekt nie zawiera informacji finansowych pro forma.
Dane makroekonomiczne, branĪowe i statystyczne
W Prospekcie Grupa przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie
dostĊpnych Ĩródeł informacji, w tym oficjalnych Ĩródeł branĪowych, jak równieĪ z innych Ĩródeł zewnĊtrznych, które
Grupa uwaĪa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą byü przybliĪone, szacunkowe lub zawieraü
zaokrąglone liczby. Dane makroekonomiczne oraz statystyczne dotyczące Polski oraz rynku, na którym Grupa prowadzi
działalnoĞü, zostały zaczerpniĊte m.in. z oficjalnych informacji publikowanych przez Eurostat oraz Raportu OC&C (zob.
rozdz. „Otoczenie rynkowe”). Dodatkowo, niektóre dane branĪowe, rynkowe i dane na temat pozycji konkurencyjnej
zawarte w niniejszym Prospekcie pochodzą z wewnĊtrznych badaĔ i oszacowaĔ Grupy opartych o jej wiedzĊ
i doĞwiadczenie na rynkach, na których prowadzi ona działalnoĞü. Choü Grupa ma uzasadnione przekonanie, Īe takie
badania i szacunki są racjonalne i wiarygodne, to zarówno one, jak i wykorzystana w nich metodologia i przyjĊte
załoĪenia nie były weryfikowane przez niezaleĪne Ĩródło co do ich rzetelnoĞci i kompletnoĞci i mogą one ulec zmianie.
NaleĪy podkreĞliü, Īe w kaĪdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane Ĩródłowe, na których one
bazują, mogły nie zostaü opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki opracowywane w innych krajach. Nie
moĪna równieĪ zapewniü, Īe osoba trzecia stosująca odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich
przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki i wnioski.
Informacje na temat rynku, jak równieĪ pewne informacje branĪowe i trendy rynkowe, a takĪe informacje na temat
pozycji rynkowej Spółki i Grupy zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na podstawie załoĪeĔ, które
Zarząd uznał za rozsądne, jak równieĪ danych z publicznie dostĊpnych Ĩródeł. ħródło pochodzenia informacji
zewnĊtrznych podawane jest kaĪdorazowo w przypadku uĪycia takich informacji w Prospekcie. W przypadku podania
danych makroekonomicznych, rynkowych, branĪowych lub innych, które zostały zaczerpniĊte ze Ĩródeł zewnĊtrznych,
takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branĪowe lub ogólne, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji.
W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują siĊ w Prospekcie, informacje te zostały
dokładnie przytoczone w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdziü oraz ustaliü na podstawie informacji
pochodzących od osób trzecich, Īe nie pominiĊto Īadnych faktów, których pominiĊcie mogłoby sprawiü, Īe informacje
pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądĨ wprowadzałyby w błąd.
Publikacje branĪowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, Īe zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze Ĩródeł,
które uwaĪa siĊ za wiarygodne, lecz Īe nie ma gwarancji, iĪ dane takie są w pełni dokładne i kompletne. Podczas
sporządzania Prospektu ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani WspółmenedĪerowie Oferty nie przeprowadzali
niezaleĪnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Nie przeprowadzono równieĪ analizy adekwatnoĞci
metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków
i prognoz. Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani WspółmenedĪerowie Oferty nie są w stanie zapewniü, Īe
informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, Īe prognozy takie zostały sporządzone na
podstawie poprawnych danych i załoĪeĔ, ani Īe prognozy te okaĪą siĊ trafne.
Spółka nie zamierza i nie zobowiązuje siĊ do uaktualniania danych dotyczących branĪy lub rynku, zaprezentowanych
w Prospekcie, z zastrzeĪeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci
Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci, co oznacza wszelkie oĞwiadczenia, inne niĪ oĞwiadczenia dotyczące
faktów zaszłych w przeszłoĞci, w tym oĞwiadczenia, w których, przed którymi albo po których wystĊpują wyrazy takie jak
„cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąĪy”, „zamierza”, „bĊdzie”, „moĪe”, „uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne
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wyraĪenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci odnoszą siĊ do znanych i nieznanych kwestii
obarczonych ryzykiem i niepewnoĞcią lub innych waĪnych czynników bĊdących poza kontrolą Grupy, które mogą
spowodowaü, Īe faktyczne wyniki Grupy, perspektywy i rozwój Grupy bĊdą siĊ istotnie róĪniły od wyników, osiągniĊü
i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez SpółkĊ stwierdzenia dotyczące
przyszłoĞci opierają siĊ na wielu załoĪeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii działalnoĞci Grupy oraz otoczenia,
w którym Grupa prowadzi działalnoĞü i bĊdzie prowadziła działalnoĞü w przyszłoĞci. Pewne czynniki, które mogą
spowodowaü, Īe rzeczywiste wyniki, osiągniĊcia i rozwój Grupy bĊdą róĪniły siĊ od tych opisanych w stwierdzeniach
dotyczących przyszłoĞci, zostały opisane w rozdziałach „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej” i „Czynniki ryzyka”
oraz w innych rozdziałach Prospektu. Takie stwierdzenia są aktualne jedynie na DatĊ Prospektu. Oprócz obowiązków
wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu Giełdy, Spółka nie ma obowiązku przekazywaü do publicznej
wiadomoĞci aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeĔ dotyczących przyszłoĞci zamieszczonych w Prospekcie
w związku z pojawieniem siĊ nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeĔ lub innymi okolicznoĞciami.
Inwestorzy powinni byü Ğwiadomi, Īe róĪnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodowaü, Īe rzeczywiste
wyniki Grupy bĊdą istotnie róĪniü siĊ od planów, celów, oczekiwaĔ i zamiarów wyraĪonych w stwierdzeniach
dotyczących przyszłoĞci.
Inwestorzy, opierając siĊ na stwierdzeniach dotyczących przyszłoĞci, powinni z naleĪytą starannoĞcią wziąü pod uwagĊ
zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekĞcie otoczenia ekonomicznego, społecznego i regulacyjnego,
w którym Grupa działa. Inwestorzy powinni wziąü pod uwagĊ, Īe Grupa moĪe byü naraĪona na dodatkowe ryzyka
i niewiadome, które nie są obecnie znane Spółce. Wystąpienie zdarzeĔ opisanych jako ryzyka moĪe spowodowaü spadek
ceny rynkowej Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą ponieĞü stratĊ równą całoĞci lub czĊĞci ich inwestycji. Wszelkie
stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci zawarte w Prospekcie odzwierciedlają obecne przekonania Spółki odnoĞnie do
przyszłych wydarzeĔ i podlegają okreĞlonym powyĪej oraz innym czynnikom ryzyka, elementom niepewnoĞci
i załoĪeniom dotyczącym działalnoĞci Grupy, jej wyników, strategii i płynnoĞci. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający ani
WspółmenedĪerowie Oferty nie oĞwiadczają, nie dają Īadnej gwarancji i nie zapewniają, Īe czynniki opisane
w stwierdzeniach dotyczących przyszłoĞci faktycznie wystąpią, a kaĪde takie stwierdzenie stanowi tylko jedną
z moĪliwych opcji, która nie powinna byü uwaĪana za opcjĊ najbardziej prawdopodobną lub typową.
Prospekt nie zawiera Īadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych w rozumieniu
Rozporządzenia 809/2004, poniewaĪ Spółka nie publikuje prognoz wyników oraz wyników szacunkowych.
Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie
W Prospekcie nie zamieszczono Īadnych informacji przez odniesienie do informacji zawartych w innych publicznie
dostĊpnych dokumentach lub Ĩródłach, niezaleĪnie od ich formy udostĊpnienia i utrwalenia.
Poza Prospektem oraz aneksami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją 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
znajdujące siĊ na stronie internetowej Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego, WspółmenedĪerów Oferty lub informacje
znajdujące siĊ na stronach internetowych, do których zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych,
nie stanowią czĊĞci Prospektu.
DostĊpne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW
Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka bĊdzie podlegaü
obowiązkom informacyjnym okreĞlonym w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego i właĞciwych regulacjach, w ramach których Spółka zobowiązana
bĊdzie przekazywaü pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej wiadomoĞci. Do informacji udostĊpnianych przez
SpółkĊ bĊdą naleĪały w szczególnoĞci: (i) informacje finansowe przekazywane w formie raportów rocznych, raportów
półrocznych i raportów Ğródrocznych; (ii) informacje bieĪące; (iii) informacje poufne; (iv) zawiadomienia otrzymywane
od znacznych akcjonariuszy Spółki w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów Akcji; oraz (v) zawiadomienia
otrzymywane w szczególnoĞci od członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji mających za przedmiot
Akcje lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe.
PowyĪsze informacje bĊdą dostĊpne równieĪ na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com).
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DorĊczenia i egzekwowanie wyroków sądów zagranicznych
Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający są podmiotami utworzonymi i działającymi zgodnie z prawem polskim, przy
czym Grupa działa na rynku polskim oraz za granicą, przede wszystkim na rynku niemieckim, francuskim oraz
brytyjskim. Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 25 krajach. Majątek Grupy znajduje siĊ w Polsce oraz w Wielkiej
Brytanii, z czego wiĊkszoĞü aktywów zlokalizowana jest w Polsce. Dlatego inwestorzy niepodlegający jurysdykcji
polskiej mogą mieü trudnoĞci w pomyĞlnym przeprowadzeniu skutecznego dorĊczenia Spółce czy członkom Zarządu
orzeczeĔ, które zostały wydane w sądach spoza UE w związku z postĊpowaniem prowadzonym przeciwko takim
podmiotom w odniesieniu do Oferty lub Akcji Oferowanych.
Ponadto zagraniczni inwestorzy mogą mieü trudnoĞci w wykonywaniu orzeczeĔ sądowych wydawanych w krajach spoza
UE przeciwko Spółce lub członkom Zarządu w Polsce. Orzeczenia sądów zagranicznych (zasadniczo orzeczenia
o zapłatĊ lub spełnienie okreĞlonego Ğwiadczenia) podlegają wykonaniu w Polsce, jeĪeli stosowny traktat dwustronny
zawiera postanowienie o wykonaniu tego orzeczenia w Polsce lub wynika to z KPC.
W przypadku orzeczeĔ sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych w PaĔstwach Członkowskich, od dnia
1 maja 2004 r., tj. od dnia wstąpienia Polski do UE, w Polsce zaczĊło obowiązywaü Rozporządzenie Rady (WE) Nr
44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeĔ sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. UE L 12/1 z 16 stycznia 2001 r., ze zm.). Rozporządzenie jest wiąĪące w Polsce w relacjach
z innymi PaĔstwami Członkowskimi (z wyjątkiem Danii) i skutkuje uznawaniem i wykonywaniem w Polsce orzeczeĔ
sądowych wydanych w PaĔstwach Członkowskich (innych niĪ Dania).
W przypadku orzeczeĔ sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wydanych w Szwajcarii, Norwegii i Islandii,
kwestie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeĔ sądowych reguluje Nowa Konwencja z Lugano pomiĊdzy UE,
w tym Polską, oraz Szwajcarią, Norwegią i Islandią, która obowiązuje w Polsce od dnia 1 stycznia 2010 r. Natomiast
obrót prawny miĊdzy Polską a Danią odbywa siĊ na podstawie umowy pomiĊdzy Wspólnotą Europejską a Królestwem
Danii w sprawie właĞciwoĞci sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeĔ sądowych w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. UE L 299/62 z 16 listopada 2005 r.).
W odniesieniu do orzeczenia wydanego przez sądy paĔstwa, które nie jest stroną stosownego traktatu dwustronnego
z Polską dotyczącego uznawania orzeczeĔ i nie jest PaĔstwem Członkowskim, KPC co do zasady stanowi, iĪ orzeczenia
sądów paĔstw obcych w sprawach cywilnych, nadające siĊ do wykonania w drodze egzekucji, stają siĊ tytułami
wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalnoĞci przez sąd polski i nadaniu im klauzuli wykonalnoĞci. Stwierdzenie
wykonalnoĞci nastĊpuje, jeĪeli orzeczenie jest wykonalne w paĔstwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieje Īadna
z poniĪszych przeszkód: (i) orzeczenie nie jest prawomocne w paĔstwie, w którym zostało wydane; (ii) orzeczenie
zapadło w sprawie naleĪącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich; (iii) pozwanemu, który nie wdał siĊ w spór co do
istoty sprawy, nie dorĊczono naleĪycie i w czasie umoĪliwiającym podjĊcie obrony pisma wszczynającego postĊpowanie;
(iv) strona w toku postĊpowania była pozbawiona moĪnoĞci obrony; (v) sprawa o to samo roszczenie miĊdzy tymi
samymi stronami zawisła w Polsce wczeĞniej niĪ przed sądem paĔstwa obcego (wzglĊdnie, innym niĪ sąd organem
polskim lub organem paĔstwa obcego); (vi) orzeczenie jest sprzeczne z wczeĞniej wydanym prawomocnym orzeczeniem
sądu polskiego albo wczeĞniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu paĔstwa obcego (wzglĊdnie, rozstrzygniĊciem
wydanym przez inny niĪ sąd organ polski lub organ paĔstwa obcego), spełniającym przesłanki jego uznania w Polsce,
zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie miĊdzy tymi samymi stronami; (vii) uznanie byłoby sprzeczne
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski (klauzula porządku publicznego).
Kursy wymiany walut
W poniĪszych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy Ğrednie, najwyĪsze oraz
najniĪsze, a takĪe kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiĊdzy złotym a wskazanymi walutami. Kursy
walutowe stosowane przy sporządzaniu Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych, jak równieĪ przy opracowywaniu
innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły róĪniü siĊ od kursów przedstawionych w poniĪszych tabelach.
Spółka nie moĪe zapewniü, Īe wartoĞü złotego w rzeczywistoĞci odpowiadała lub mogła odpowiadaü wartoĞci danej
waluty wskazanej poniĪej ani Īe złoty był przeliczany lub wymieniany na daną walutĊ po wskazanym poniĪej kursie.
O ile nie wskazano inaczej, w Prospekcie odniesienia do „PLN”, „złotych” lub „zł” są odniesieniami do prawnego Ğrodka
płatniczego na terytorium Polski, odniesienia do „euro”, „EUR” lub „€” są odniesieniami do wspólnej waluty
wprowadzonej na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu
ustanawiającego WspólnotĊ Europejską, natomiast odniesienia do „USD” lub „dolarów” są odniesieniami do dolarów
amerykaĔskich bĊdących prawnym Ğrodkiem płatniczym Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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Kurs wymiany EUR do PLN
Kurs EUR/PLN
Kurs Ğredni

Kurs najwyĪszy

Kurs najniĪszy

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 miesiĊcy zakoĔczone 30 czerwca 2015 r. ..........................

4,1670

4,3335

3,9822

4,1944

Rok obrotowy 2014/2015.......................................................

4,1715

4,3335

3,9822

4,2386

PaĨdziernik 2015 r. ................................................................

4,2486

4,2902

4,2170

4,2652

Listopad 2015 r. .....................................................................

4,2503

4,2763

4,2245

4,2639

GrudzieĔ 2015 r. ....................................................................

4,2908

4,3580

4,2411

4,2615

StyczeĔ 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

KwiecieĔ 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

ħródło: NBP.

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

Kurs wymiany GBP do PLN
Kurs GBP/PLN
Kurs Ğredni

Kurs najwyĪszy

Kurs najniĪszy

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 miesiĊcy zakoĔczone 30 czerwca 2015 r. ..........................

5,4736

5,9180

5,1895

5,9180

Rok obrotowy 2014/2015.......................................................

5,5492

5,9921

5,1895

5,7305

PaĨdziernik 2015 r. ................................................................

5,7993

5,9519

5,6705

5,9429

Listopad 2015 r. .....................................................................

6,0199

6,0769

5,9229

6,0498

GrudzieĔ 2015 r. ....................................................................

5,9166

6,0709

5,7480

5,7862

StyczeĔ 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

KwiecieĔ 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

ħródło: NBP.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Ğredni 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, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych
wpływów bĊdzie zaleĪała 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 wielkoĞci kosztów
Oferty zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomoĞci w formie raportu bieĪącego w trybie art. 56 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej.
ĝrodki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na inwestycje w zakup innych
podmiotów. Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na bieĪąco analizuje moĪliwoĞci inwestycji w zagraniczne oraz
polskie spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mogą uzupełniü portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyü
obszar jej działalnoĞci i bazĊ klientów (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy – Strategia”). Na DatĊ Prospektu Spółki
z Grupy nie są stroną wiąĪących zobowiązaĔ co do przejĊcia nowych podmiotów. Zarząd zamierza przeznaczyü w całoĞci
wpływy z emisji Nowych Akcji, tj. od 50 do 60 mln PLN, na finansowanie akwizycji realizowanych w ramach przyjĊtej
strategii Grupy. Z uwagi na to, Īe Spółka postrzega siebie jako wiodącego producenta i sprzedawcĊ architektury ogrodowej
w Polsce i Europie, i zamierza aktywnie realizowaü swoją strategiĊ w zakresie umacniania tej pozycji, posiadanie przez
SpółkĊ Ğrodków zabezpieczających finansowanie akwizycji wzmocni zdaniem Zarządu jej pozycjĊ konkurencyjną
i negocjacyjną oraz umoĪliwi wykorzystanie nadarzających siĊ okazji transakcyjnych. Grupa historycznie prowadziła
aktywne działania akwizycyjne, których skutkiem było przejĊcie Grange Fencing.

Emitent postanawia, iĪ w przypadku gdy w okresie 12 miesiĊcy od pozyskania Ğrodków z emisji nie zrealizuje
powyĪszego celu, lub zrealizuje go w czĊĞci, całe lub pozostałe Ğrodki z emisji przeznaczone zostaną na spłatĊ czĊĞci
kredytu inwestycyjnego zaciągniĊtego w PKO BP przez spółkĊ zaleĪną MrGarden w związku z budową nowego zakładu
w Grudziądzu, zlokalizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (szczegółowy opis umowy kredytu znajduje siĊ
w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy – Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej
z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.”, a szczegółowy opis inwestycji i korzyĞci z nią związanych
w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Zakład produkcyjny w Grudziądzu”), co pozwoli
Grupie na zmniejszenie kosztów finansowych i obniĪenie wskaĨników zadłuĪenia.
Priorytetem Spółki w ramach wykorzystania wpływów z emisji są akwizycje nowych podmiotów. Realizacja
alternatywnego celu, czyli spłaty kredytu inwestycyjnego, nastąpi wyłącznie w przypadku braku realizacji lub czĊĞciowej
realizacji celu głównego.
Spółka zastrzega moĪliwoĞü zmiany przeznaczenia wpływów z emisji Nowych Akcji na akwizycje, w szczególnoĞci
z uwagi na zmianĊ strategii lub brak moĪliwoĞci realizacji celów akwizycyjnych lub gdyby ich realizacja okazała siĊ
nieefektywna dla Grupy.
W przypadku zmiany celów emisji informacja na ten temat zostanie przekazana niezwłocznie do publicznej wiadomoĞci
w formie aneksu do Prospektu oraz raportu bieĪącego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie (w przypadku zmiany
celu w terminie waĪnoĞci Prospektu) bądĨ samego raportu bieĪącego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie
(w przypadku zmiany celu emisji po upływie terminu waĪnoĞci Prospektu).
Do czasu ich wykorzystania w sposób opisany powyĪej, Ğrodki pozyskane przez SpółkĊ z emisji Nowych Akcji zasilą jej
kapitał obrotowy.
Spółka nie moĪe wykluczyü, Īe nie uzyska zakładanej kwoty wpływów z emisji Nowych Akcji, a takĪe, Īe do realizacji
celów emisji, o których mowa powyĪej, konieczne okaĪą siĊ wiĊksze Ğrodki, niĪ pierwotnie zakładano. W przypadku
uzyskania przez SpółkĊ wpływów z emisji Nowych Akcji w kwocie niĪszej niĪ orientacyjna kwota wskazana powyĪej,
Grupa zamierza pozyskaü brakującą kwotĊ ze Ğrodków własnych bądĨ poprzez finansowanie dłuĪne.
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DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY
Dane historyczne na temat dywidendy
PoniĪsza tabela zawiera informacje o jednostkowym zysku netto Spółki oraz o ogólnej wysokoĞci uchwalonej dywidendy
za wskazane w niej lata obrotowe.
Za rok
zakoĔczony dnia
30 wrzeĞnia

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2015 r.

2013 r.

(w tys. PLN)
Zysk netto Spółki.......................................................................................................

128.460

82.273

57.977

Dywidenda ................................................................................................................

8.090

0

39.821

ħródło: Spółka.

Poza wypłatą dywidendy, o której mowa powyĪej, akcjonariusze Spółki nie podjĊli uchwały o wypłacie dywidendy za
okres objĊty Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Zarząd jest przychylnie nastawiony do moĪliwoĞci rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy,
począwszy od podziału ewentualnego zysku za rok obrotowy 2017/2018.
Decyzje Zarządu dotyczące rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej wysokoĞci bĊdą
podejmowane po zakoĔczeniu kaĪdego roku obrotowego. KaĪdorazowo decyzja taka bĊdzie uwzglĊdniaü przede
wszystkim wysokoĞü wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym
i skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz moĪliwoĞü i koszt
pozyskania przez SpółkĊ finansowania dłuĪnego, jak równieĪ wysokoĞü kwot, które mogą zostaü przeznaczone na
wypłatĊ dywidendy.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy moĪe jednak w miarĊ potrzeby podlegaü przeglądowi przez Zarząd, a decyzje
w tej sprawie bĊdą podejmowane z uwzglĊdnieniem szeregu róĪnych czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw
dalszej działalnoĞci, przyszłych zysków, zapotrzebowania na Ğrodki pieniĊĪne, sytuacji finansowej, poziomu płynnoĞci,
planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.
Wypłata dywidendy oraz okreĞlenie wysokoĞci wypłacanej dywidendy zaleĪy ostatecznie od decyzji akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze nie są związani Īadną rekomendacją Zarządu.
Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet
dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia (a w wypadku Nowych Akcji od
daty ich rejestracji w KRS), pod warunkiem podjĊcia przez Walne Zgromadzenia uchwały o podziale zysku (lub
odpowiednio w przypadku zaliczki na poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty
dywidendy.
Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Statut nie zawiera ograniczeĔ dotyczących wypłaty dywidendy.
Ponadto struktura prawna Grupy wpływa na zdolnoĞü Spółki do wypłaty dywidendy oraz wysokoĞü kwot, które zgodnie
z prawem mogą zostaü przeznaczone na wypłatĊ dywidendy. ZaleĪy ona bowiem w pewnym stopniu od zysków osiąganych
przez Spółki ZaleĪne, ich przepływów pieniĊĪnych oraz zdolnoĞci Spółek ZaleĪnych do wypłaty dywidendy na rzecz Spółki
oraz efektywnej wypłaty przez nie dywidendy. Spółka nie moĪe zapewniü, Īe Spółki ZaleĪne bĊdą zdolne do wypłaty na jej
rzecz dywidendy, Īe wygenerują odpowiednie przepływy pieniĊĪne umoĪliwiające taką wypłatĊ oraz Īe wypłata dywidendy
zostanie efektywnie dokonana w wysokoĞci oraz w terminie pozwalających na realizacjĊ polityki dywidendy Spółki (zob.
rozdz. „Czynniki ryzyka – Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami – ZdolnoĞü do wypłaty
dywidendy moĪe byü ograniczona i w związku z tym nie ma Īadnej pewnoĞci, Īe Spółka bĊdzie wypłacała dywidendĊ zgodnie
z przyjĊtą polityką dywidendy ani Īe w ogóle bĊdzie wypłacała dywidendĊ w danym roku”).
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Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajdują siĊ
w rozdziale „Prawa i obowiązki związane z Akcjami oraz Walne Zgromadzenie – Prawa i obowiązki związane z Akcjami
– Dywidenda”.
Umowa o dewizowy kredyt inwestycyjny oraz dwie umowy o kredyt obrotowy zawierają ograniczenia dotyczące
wypłaty dywidendy, tj. zobowiązanie Spółki do niepodejmowania uchwały o wypłacie dywidendy bez pisemnej zgody
odpowiedniego banku kredytodawcy w przypadku, gdy spowodowałoby to przekroczenie wskaĨnika zadłuĪenia netto do
EBITDA.
Zobacz takĪe „Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci
Grupy – umowy finansowe”.
Informacje dotyczące opodatkowania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu dywidendy znajdują siĊ
w rozdziale „Opodatkowanie – Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem
dochodowym od osób prawnych”.
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KAPITALIZACJA I ZADŁUĩENIE
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale naleĪy analizowaü łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale „Przegląd
sytuacji operacyjnej i finansowej”, Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi wraz z załączonymi informacjami
dodatkowymi, jak równieĪ z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu.
OĞwiadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd oĞwiadcza, iĪ w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez GrupĊ jest wystarczający dla
pokrycia przez nią bieĪących potrzeb i prowadzenia działalnoĞci w okresie co najmniej 12 miesiĊcy od Daty Prospektu.
Kapitalizacja i zadłuĪenie
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanej kapitalizacji i zadłuĪenia Grupy na dzieĔ
30 czerwca 2016 r.
Kapitalizacja i zadłuĪenie

Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r.
(w tys. PLN)

1

Krótkoterminowe zadłuĪenie finansowe .....................................................................................................

108.986

Gwarantowane .................................................................................................................................................

3.663

Zabezpieczone* ...............................................................................................................................................

61.477

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

43.846

2

Długoterminowe zadłuĪenie finansowe .......................................................................................................

191.838

Gwarantowane .................................................................................................................................................

-

Zabezpieczone* ...............................................................................................................................................

173.220

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

18.618

ZadłuĪenie finansowe razem .........................................................................................................................

300.824

Kapitał własny ogółem
w tym:
Kapitał podstawowy.........................................................................................................................................

27.896

Kapitał zapasowy .............................................................................................................................................

281.726

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

-

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

-

RóĪnice kursowe z przeliczenia .......................................................................................................................

(939)

Zyski zatrzymane .............................................................................................................................................

61.438

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ..............................................................

370.121

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli ......................................................................................

-

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłuĪenie finansowe oraz kapitał własny ogółem..........................

670.945

ħródło: Spółka.
___________________________
Krótkoterminowe zadłuĪenie finansowe obejmuje kredyty i poĪyczki, zobowiązania leasingowe, zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych (walutowe transakcje terminowe) oraz zobowiązaĔ z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.
2
Długoterminowe zadłuĪenie finansowe obejmuje kredyty i poĪyczki, zobowiązania leasingowe, zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów
finansowych (walutowe transakcje terminowe) oraz pozostałe zobowiązania.
*Zabezpieczone zadłuĪenie finansowe obejmuje kredyty bankowe.
1
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Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r.
(w tys. PLN)
A. ĝrodki pieniĊĪne .........................................................................................................................................

7.593

B. PłynnoĞü (A) ..............................................................................................................................................

7.593

1

C. NaleĪnoĞci finansowe ...............................................................................................................................

176.883

D. Kredyty i poĪyczki krótkoterminowe .........................................................................................................

37.496

E. BieĪąca czĊĞü kredytów długoterminowych ................................................................................................

20.969

F. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ..................................................................

3.012

2

G. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe ........................................................................................

47.509

H. Krótkoterminowe zadłuĪenie finansowe (D+E+F+G)............................................................................

108.986

I. Krótkoterminowe zadłuĪenie finansowe netto (H-B-C) ..........................................................................

(75.490)

J. Długoterminowa czĊĞü kredytów i poĪyczek długoterminowych.................................................................

187.076

K. Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ..................................................................

2.690

3

L. Inne długoterminowe zobowiązania finansowe .........................................................................................

2.072

M. Długoterminowe zadłuĪenie finansowe (J+K+L)...................................................................................

191.838

N. ZadłuĪenie finansowe netto (I+M) ...........................................................................................................

116.348

ħródło:

Spółka.
__________________________
1
NaleĪnoĞci finansowe obejmują naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci oraz pochodne instrumenty finansowe.
2
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe oraz
krótkoterminowe pochodne instrumenty finansowe.
3
Inne długoterminowe zobowiązania finansowe obejmują pozostałe zobowiązania długoterminowe oraz długoterminowe pochodne instrumenty
finansowe.

Na DatĊ Prospektu oraz od dnia 30 czerwca 2016 r. nie zaszły znaczące zmiany w kapitalizacji, zadłuĪeniu i płynnoĞci
Grupy. Krótkoterminowe zadłuĪenie finansowe – gwarantowane na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. w kwocie 3.663 tys. PLN
obejmuje zobowiązania Grupy wobec Lasów PaĔstwowych z tytułu zakupu surowca drzewnego. Zabezpieczeniem
kredytu kupieckiego udzielonego Grupie przez sprzedającego są gwarancje bankowe na łączną kwotĊ 12.500 tys. PLN
wystawione przez banki finansujące GrupĊ na rzecz Lasów PaĔstwowych.
Informacje na temat zabezpieczonego zadłuĪenia finansowego obejmującego kredyty bankowe znajdują siĊ w rozdziale
„Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy”.
ZadłuĪenie poĞrednie i warunkowe
Informacje na temat zadłuĪenia poĞredniego i warunkowego znajdują siĊ w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej
i finansowej – Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe”.
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale naleĪy analizowaü łącznie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale „Przegląd
sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z załączonymi informacjami
dodatkowymi, jak równieĪ z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu.
PoniĪsze tabele zawierają wybrane dane finansowe za odpowiednio okres 9 (dziewiĊciu) miesiĊcy zakoĔczony dnia lub
na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. oraz okres 12 (dwunastu) miesiĊcy zakoĔczony dnia lub na dzieĔ 30 czerwca 2015 r. oraz 15
(piĊtnastu) miesiĊcy zakoĔczonych na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 12 (dwunastu) miesiĊcy zakoĔczonych odpowiednio
na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. i 2013 r., które pochodzą ze Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r., okres
dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. i okres dwunastu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r., w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. i okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.

Za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2015 r.

Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony

Zmiana

30 czerwca
2015 r.

Okres 9 miesiĊcy
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2016 r./ 30 czerwca 2016 r. /
Okres 9 miesiĊcy
Okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

(%)

DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ................................

456.197

430.309

512.730

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług.....

456.061

430.126

512.508

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy towarów i
materiałów ......................................................

136

183

222

(25,7)

(38,7)

Koszt własny sprzedaĪy ................................

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 sprzedaĪy ................

164.966

132.357

158.326

24,6

4,2

Koszty sprzedaĪy ............................................

74.152

55.113

64.788

34,5

14,5

Koszty ogólnego zarządu ................................

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 działalnoĞci 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 sprzedaĪy jednostek
zaleĪnych (+/-) ................................................

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 działalnoĞci
kontynuowanej ..............................................

47.160

70.409

81.882

(33,0)

(42,4)
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Za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2015 r.

Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony

Zmiana

30 czerwca
2015 r.

Okres 9 miesiĊcy
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2016 r./ 30 czerwca 2016 r. /
Okres 9 miesiĊcy
Okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2015 r. 30 czerwca 2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

(%)

DziałalnoĞü zaniechana
Zysk (strata) netto z działalnoĞci
zaniechanej ......................................................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto .........................................

47.160

70.490

81.882

(33,1)

(42,4)

akcjonariuszom podmiotu
dominującego ...........................................

47.869

70.777

82.249

(32,4)

(41,8)

akcjonariuszom mniejszoĞciowym ...........

(709)

(368)

(367)

92,7

93,2

Zysk (strata) netto przypadający:
-

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Zysk z działalnoĞci operacyjnej spadł o 3,5 mln PLN, czyli o 5%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 66,6 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12 miesiĊcznego. Natomiast, zysk
z działalnoĞci operacyjnej wzrósł o 8,0 mln PLN, czyli o 14,4%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 55,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r.
Wzrost kosztów własnych sprzedaĪy 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 zakoĔczone 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w latach obrotowych
zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

(12 miesiĊcy)
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)
DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ................................

636.422

408.591

358.293

55,8

14,0

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług .....

636.167

408.482

355.352

55,7

15,0

Przychody ze sprzedaĪy towarów
i materiałów.....................................................

255

109

2.941

133,9

(96,3)

Koszt własny sprzedaĪy ................................

(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 sprzedaĪy .................

193.619

149.020

122.694

29,9

21,5

Koszty sprzedaĪy.............................................

(80.582)

(52.421)

(43.335)

53,7

21,0

Koszty ogólnego zarządu ................................

(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 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

Zmiana

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

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 sprzedaĪy jednostek zaleĪnych
(+/-) ...........................................................................

-

-

1.310

-

(100,0)

Zysk (strata) z działalnoĞci 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 metodą praw własnoĞci (+/-) ......

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 działalnoĞci
kontynuowanej ...............................................

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

DziałalnoĞü zaniechana

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalnoĞci
zaniechanej ......................................................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto ..........................................

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

akcjonariuszom podmiotu
dominującego ............................................

80.838

82.311

53.335

(1,8)

54,3

podmiotom niekontrolującym ...................

(818)

25

1

(3.372,0)

2.400,0

Zysk (strata) netto przypadający:
-

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Zysk z działalnoĞci 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 wzglĊdu na wiĊkszą dynamikĊ wzrostu
kosztów w proporcji do wzrostu przychodów oraz zdarzenia jednorazowe: (i) utworzenie rezerwy ZUS na koszty z lat 20052007 w kwocie 0,6 mln PLN; (ii) wypłatĊ 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 aktualizujący wartoĞü
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 nastąpił wzrost cen, co przełoĪyło siĊ na spadek rentownoĞci Grupy.
WyĪszy niĪ proporcjonalny wzrost kosztów własnych sprzedaĪy 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 sprzedaĪy oraz kosztów zarządu wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing, której działalnoĞü
charakteryzowała siĊ wyĪszymi kosztami sprzedaĪy oraz zarządu w stosunku do przychodów, co dla wyników Grupy
w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wyĪszym niĪ proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzedaĪy i zarządu w stosunku
do wzrostu przychodów. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizujących wartoĞü
aktywów trwałych.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (rozumiane jako róĪnica pomiĊdzy 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 wzglĊdu na
otrzymane odszkodowania majątkowe.
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 wzglĊdu na
wzrost w roku obrotowym 2013/2014 pozostałych przychodów operacyjnych wynikających z odwrócenia odpisów
aktualizujących wartoĞü zapasów oraz spadku pozostałych kosztów operacyjnych wynikający głównie ze spadku
poziomu odpisów aktualizujących.
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.

AKTYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r. /
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

AKTYWA TRWAŁE
WartoĞü firmy................................

26.823

28.520

1.876

1.876

(6,0)

1420,3

0,0

WartoĞci 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

NieruchomoĞci inwestycyjne ..........

20.498

20.863

24.517

23.655

(1,7)

(14,9)

3,6

Inwestycje w jednostkach
zaleĪnych........................................

650

-

43

23

-

(100,0)

87,0

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

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci i poĪyczki .....................

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
miĊdzyokresowe .............................

-

-

-

-

-

-

-

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

Zapasy ............................................

78.253

86.220

33.892

30.884

(9,2)

154,4

9,7

NaleĪnoĞci z tytułu umów
o usługĊ budowlaną ........................

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci ....

175.349

131.885

149.414

96.472

33,0

(11,7)

54,9

NaleĪnoĞci z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego ....................

-

112

71

146

(100,0)

57,7

(51,4)

PoĪyczki .........................................

-

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe ...

1.534

2.916

288

-

(47,4)

912,5

-

Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe ...........................

-

756

-

-

(100,0)

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe .............................

5.727

4.739

2.964

2.562

20,8

59,9

15,7

ekwiwalenty ...................................

7.593

29.395

8.385

12.922

(74,2)

250,6

(35,1)

Aktywa zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaĪy ............

-

-

-

-

-

-

-

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

AKTYWA OBROTOWE

ĝrodki pieniĊĪne i ich

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

78

STELMET S.A.

W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.

PASYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r. /
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy.......................

27.896

27.896

50

4.170

0,0

55.692,0

(98,8)

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

-

-

-

-

-

-

-

Kapitał ze sprzedaĪy akcji
powyĪej ich wartoĞci nominalnej ...

14.432

14.432

-

-

0,0

-

-

Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających oraz róĪnice
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
przypadający akcjonariuszom
jednostki dominującej ....................

47.869

80.838

82.311

53.335

(40,8)

(1,8)

54,3

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej....................................

370.121

331.571

243.313

192.840

11,6

36,3

26,2

Udziały mniejszoĞci .......................

-

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

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne .........................

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 zobowiązania .................

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

-

-

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ pracowniczych ..............

676

490

449

356

38,0

9,1

26,1

Pozostałe rezerwy
długoterminowe .............................

18

-

-

-

-

Długoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe ............................

3.639

3.613

3.941

4.204

0,7

(8,3)

(6,3)

Zobowiązania długoterminowe ......

212.234

171.189

89.996

133.476

24,0

90,2

(32,6)

ZOBOWIĄZANIA
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Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.

PASYWA

2015 r.

Na dzieĔ
30 czerwca

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r. /
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r. /
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
zobowiązania ..................................

45.697

41.689

65.440

25.517

9,6

(36,3)

156,5

Zobowiązania z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego ....................

4.199

8.561

136

-

(51,0)

6.194,9

-

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne .........................

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)

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ 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
miĊdzyokresowe .............................

32.695

25.387

28.937

20.618

28,8

(12,3)

40,3

Zobowiązania krótkoterminowe .....

156.485

116.977

143.892

88.212

33,8

(18,7)

63,1

Zobowiązania 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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniĊĪnych
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniĊĪnych za okres
9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. oraz za kaĪde z trzech lat
obrotowych zakoĔczonych, odpowiednio, 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r.
Za okres
Za okres
12 miesiĊcy
9 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2015 r.
(tys. PLN)
(niezbadane)

Za okres
od 1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
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)
(zbadane)

ĝrodki pieniĊĪne netto
z działalnoĞci operacyjnej................................

50.283

54.311

122.201

56.870

77.369

ĝrodki pieniĊĪne netto
z działalnoĞci inwestycyjnej ............................

(115.357)

(84.741)

(126.526)

(22.483)

(5.404)

ĝrodki pieniĊĪne netto
z działalnoĞci finansowej ................................

43.272

48.142

25.335

(38.924)

(69.278)

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaĨnikowa
Zarząd ocenia wyniki Grupy za pomocą kluczowych wskaĨników zyskownoĞci, zadłuĪenia i płynnoĞci finansowej, które nie
pochodzą ze Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji finansowych
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znajdujących siĊ w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Przedstawione w niniejszym punkcie wskaĨniki
stanowią Alternatywne Pomiary Wyników ((APM) (alternative performance measures)) w rozumieniu Wytycznych ESMA
dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez niezaleĪnego biegłego
rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny
byü traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieniĊĪnych z działalnoĞci operacyjnej, jak równieĪ
uwaĪane za alternatywĊ dla zysku. WskaĨniki te nie są jednolicie definiowane i mogą nie byü porównywalne do wskaĨników
prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące działalnoĞü w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe
informacje finansowe powinny byü analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaĞ zastĊpujące informacje finansowe
sporządzone zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom Wyników nie naleĪy przypisywaü wyĪszego poziomu istotnoĞci
niĪ pomiarom bezpoĞrednio wynikającym ze Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych. Dane te powinny byü
rozpatrywanie łącznie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub
wskaĨniki finansowe prezentowane w Prospekcie nie stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.
W tabeli poniĪej przedstawiono podstawowe Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarząd w analizie
działalnoĞci Grupy za wskazane okresy.
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony*

30 czerwca
2016 r.**

Rok obrotowy zakoĔczony

30 wrzeĞnia
2015 r.***

30 czerwca
2015 r.

30 czerwca
2014 r.

Zmiana %

30 czerwca
2013 r.

Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. /
okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
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

36,2%

30,8%

30,4%

36,5%

34,2%

17,5

(16,6)

6,5

RentownoĞü
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

Cykl rotacji
naleĪnoĞci
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
zobowiązaĔ
handlowych ...................

-

-

26,6

32,6

32,3

-

(18,5)

1,1

WskaĨnik płynnoĞci
bieĪącej .........................

1,72

1,90

2,19

1,36

1,62

(9,5)

61,5

(16,4)

WskaĨnik płynnoĞci
szybkiej .........................

1,22

1,43

1,45

1,12

1,27

(14,7)

29,6

(11,9)

WskaĨniki
rentownoĞci
sprzedaĪy
ZyskownoĞü
sprzedaĪy ......................
WskaĨniki
przepływów
pieniĊĪnych

WskaĨniki
zarządzania
majątkiem

WskaĨniki płynnoĞci
finansowej
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Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony*

30 czerwca
2016 r.**

Rok obrotowy zakoĔczony

30 wrzeĞnia
2015 r.***

30 czerwca
2015 r.

30 czerwca
2014 r.

Zmiana %

30 czerwca
2013 r.

Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. /
okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

Rok
obrotowy
2014/2015 /
rok
obrotowy
2013/2014

Rok
obrotowy
2013/2014 /
rok
obrotowy
2012/2013

WskaĨniki
zadłuĪenia
Ogólnego zadłuĪenia .....

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)

WskaĨnik pokrycia
majątku trwałego ...........

1,24

1,53

1,38

1,18

1,20

(19,0)

17,1

(1,7)

WskaĨnik rentownoĞci
aktywów (ROA) ...........

-

-

12,9%

17,2%

12,8%

-

(25,0)

34,2

WskaĨnik rentownoĞci
kapitału własnego
(ROE) ............................

-

-

24,1%

33,6%

27,4%

-

(28,4)

22,6

WskaĨniki
zyskownoĞci

ħródło: Spółka.
__________________________
* W zakresie okresów Ğródrocznych Spółka dokonuje kalkulacji jedynie wybranych Alternatywnych Pomiarów Wyników.
**Dla okresu 9 miesiĊcy we wskaĨnikach zarządzania majątkiem zamiast 360 dni przyjĊto 270 dni.
***Dla roku obrotowego zakoĔczonego 30 wrzeĞnia 2015 r. we wskaĨnikach zarządzania majątkiem zamiast 360 dni przyjĊto 450 dni.

W tabeli poniĪej 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 działalnoĞci operacyjnej powiĊkszona
o amortyzacjĊ.

EBITDA stanowi miarĊ wyników operacyjnych Spółki
nieuwzglĊdniających wpływu amortyzacji Ğrodków trwałych
i wartoĞci niematerialnych, co pozwala na porównywanie
wyników niezaleĪnie od zmian w stanie posiadanych Ğrodków
trwałych, mogących wpływaü poprzez wartoĞü amortyzacji na
inne miary wyników.

Zysk operacyjny ..................... Spółka definiuje zysk operacyjny jako zysk (strata)
brutto ze sprzedaĪy pomniejszony o koszty sprzedaĪy,
koszty ogólnego zarządu i pozostałe koszty operacyjne,
a powiĊkszony o pozostałe przychody operacyjne.

Zysk operacyjny stanowi miarĊ wyników operacyjnych Spółki
nieuwzglĊdniających wpływu podatku dochodowego, wyniku na
działalnoĞci inwestycyjnej, wyniku na transakcjach finansowych
i wyniku na róĪnicach kursowych, co pozwala na porównywanie
wyników niezaleĪnie od wpływu zmiany struktury finansowania,
wysokoĞci podatku dochodowego i wpływu róĪnic kursowych.

ZyskownoĞü sprzedaĪy ........... Spółka definiuje i oblicza zyskownoĞü sprzedaĪy jako
zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy/przychody ze
sprzedaĪy.

WskaĨnik zyskownoĞci (rentownoĞci) sprzedaĪy okreĞla
wysokoĞü zysku osiągniĊtego ze sprzedaĪy, po odliczeniu kosztów
sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów. UmoĪliwia
okreĞlenie marĪy brutto ze sprzedaĪy Grupy, a w konsekwencji
mierzy zdolnoĞü do generowania zysku z podstawowej
działalnoĞci operacyjnej Grupy.

Spółka definiuje i oblicza rentownoĞü gotówkową jako
RentownoĞü gotówkowa /
marĪa EBITDA ...................... EBITDA (zysk (strata) z działalnoĞci operacyjnej +
amortyzacja)/przychody ze sprzedaĪy.

WskaĨnik rentownoĞci gotówkowej jest miarą zdolnoĞci
Grupy do generowania gotówki z podstawowej działalnoĞci
operacyjnej (efektywnoĞci działalnoĞci operacyjnej).

Obsługa długu ........................ Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik obsługi długu jako
EBITDA (zysk (strata) z działalnoĞci operacyjnej +
amortyzacja)/odsetki od oprocentowanych zobowiązaĔ
finansowych*.

WskaĨnik obsługi długu umoĪliwia ocenĊ zdolnoĞci Grupy do
pokrycia odsetek od oprocentowanych zobowiązaĔ finansowych z
wypracowanej nadwyĪki finansowej z działalnoĞci operacyjnej
(EBITDA).
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Nazwa Alternatywnego
Pomiaru Wyników

Definicja

Uzasadnienie zastosowania danego Alternatywnego
Pomiaru Wyników

Cykl rotacji naleĪnoĞci
Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji naleĪnoĞci
WskaĨnik cyklu rotacji naleĪnoĞci umoĪliwia analizĊ cyklu
handlowych .............................handlowych jako naleĪnoĞci w dniach (360 x naleĪnoĞci regulowania naleĪnoĞci przez odbiorców Grupy.
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
naleĪnoĞci/przychody ze sprzedaĪy w odniesieniu do
okresu 12 miesiĊcy oraz 270 x naleĪnoĞci z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci/przychody ze
sprzedaĪy w odniesieniu do okresu 9 miesiĊcy).
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 mieciĊcy
oraz 270 x zapasy /koszty według rodzaju
– amortyzacja w odniesieniu do okresu 9 miesiĊcy).

WskaĨnik cyklu rotacji zapasów umoĪliwia analizĊ poziomu
odnawialnoĞci zapasów Grupy dla zrealizowanej sprzedaĪy.

Cykl rotacji zobowiązaĔ
Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowiązaĔ
handlowych .............................handlowych jako zobowiązania w dniach (360 x
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania/koszt według rodzaju – amortyzacja
w odniesieniu do okresu 12 miesiĊcy oraz 270 x
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania/koszt według rodzaju – amortyzacja
w odniesieniu do okresu 9 miesiĊcy).

WskaĨnik rotacji zobowiązaĔ handlowych umoĪliwia analizĊ
okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez GrupĊ jej
zobowiązaĔ krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik płynnoĞci bieĪącej
WskaĨnik płynnoĞci
bieĪącej ...................................jako aktywa obrotowe na koniec danego
okresu/zobowiązania krótkoterminowe na koniec
danego okresu.

WskaĨnik płynnoĞci bieĪącej wskazuje na potencjalną
zdolnoĞü Grupy do spłaty bieĪących zobowiązaĔ za pomocą
krótkoterminowych aktywów.

Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik płynnoĞci szybkiej
WskaĨnik płynnoĞci
szybkiej ...................................jako aktywa obrotowe na koniec danego okresu
– zapasy na koniec danego okresu/zobowiązania
krótkoterminowe na koniec danego okresu.

WskaĨnik płynnoĞci szybkiej okreĞla potencjalną zdolnoĞü
Grupy do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowiązaĔ
aktywami o wysokiej płynnoĞci.

Ogólnego zadłuĪenia ...............Spółka definiuje i oblicza ogólne zadłuĪenie jako
zobowiązania na koniec danego okresu /aktywa na
koniec danego okresu.

WskaĨnik ogólnego zadłuĪenia wskazujący na stopieĔ,
w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym.

Dług netto/EBITDA ................Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik długu
netto/EBITDA jako oprocentowane zadłuĪenie
finansowe netto**/ EBITDA (zysk (strata) z
działalnoĞci operacyjnej + amortyzacja).

WskaĨnik Dług netto/EBITDA okreĞla zdolnoĞü Grupy
do spłaty swojego oprocentowanego zadłuĪenia za pomocą
Ğrodków
pieniĊĪnych
wypracowanych
na poziomie
operacyjnym.

WskaĨnik pokrycia majątku trwałego wskazuje stopieĔ,
WskaĨnik pokrycia majątku Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik pokrycia majątku
trwałego ..................................trwałego jako kapitał własny na koniec danego okresu + w jakim kapitał własny Grupy pokrywa jej aktywa trwałe.
zobowiązania długoterminowe na koniec danego okresu
/aktywa trwałe na koniec danego okresu.
WskaĨnik rentownoĞci
Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik ROA (stopa zwrotu
aktywów (ROA) ......................z aktywów) jako zysk (strata) netto/aktywa na koniec
danego okresu.

WskaĨnik rentownoĞci aktywów (ROA) wskazuje, jaka jest
rentownoĞü wszystkich aktywów Grupy w stosunku do
wypracowanego przez nie zysku netto.

Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik rentownoĞci
WskaĨnik rentownoĞci
WskaĨnik rentownoĞci kapitału własnego (ROE) wskazujĊ na
kapitału własnego (ROE) ........kapitału własnego (ROE) jako zysk (strata) netto/kapitał stopĊ zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy Grupy
kapitału.
własny na koniec danego okresu.

ħródło:

Spółka.
___________________________
*Spółka definiuje i oblicza odsetki od oprocentowanych zobowiązaĔ finansowych jako koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoĞci godziwej przez wynik finansowy pomniejszone o odsetki od zobowiązaĔ z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązaĔ (zgodnie ze specyfikacją kosztów finansowych przedstawioną w Tabeli nr 17.5 Koszty finansowe zaprezentowanej w Skonsolidowanym
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym).
**Spółka definiuje i oblicza oprocentowane zadłuĪenie finansowe netto jako kredyty, poĪyczki, inne instrumenty dłuĪne powiĊkszone o leasing
finansowy i pomniejszone o Ğrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty.
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
PoniĪsze omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej zostało sporządzone na podstawie Skonsolidowanych SprawozdaĔ
Finansowych za odpowiednio okres 9 (dziewiĊciu) miesiĊcy zakoĔczony dnia lub na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. oraz okres
12 (dwunastu) miesiĊcy zakoĔczony dnia lub na dzieĔ 30 czerwca 2015 r. oraz 15 (piĊtnastu) miesiĊcy zakoĔczonych na
dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 12 (dwunastu) miesiĊcy zakoĔczonych odpowiednio na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. i 2013 r.
PoniĪsze omówienie wyników z działalnoĞci operacyjnej, sytuacji finansowej oraz przepływów pieniĊĪnych Grupy naleĪy
analizowaü łącznie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi oraz innymi informacjami finansowymi
znajdującymi siĊ w pozostałych rozdziałach niniejszego Prospektu (zob. rozdz. „Istotne informacje – Prezentacja
informacji finansowych i innych danych”). Omówienie zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci, które odzwierciedlają
aktualne poglądy i opinie Zarządu i ze wzglĊdu na swój charakter wiąĪą siĊ z pewnymi ryzykami i niepewnoĞcią.
Rzeczywiste wyniki Grupy mogą róĪniü siĊ w sposób istotny od wyników przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących
przyszłoĞci, na skutek czynników omówionych w niniejszym rozdziale oraz w innych czĊĞciach Prospektu,
w szczególnoĞci w rozdziale „Czynniki ryzyka” (zob. rozdz. „Istotne informacje – Stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci”).
Niektóre informacje przedstawione w poniĪszym przeglądzie sytuacji operacyjnej i finansowej nie są czĊĞcią
Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych i nie zostały zbadane ani poddane innemu przeglądowi przez niezaleĪnych
biegłych rewidentów. Informacje te nie stanowią wskaĨnika przeszłych ani przyszłych wyników operacyjnych Grupy ani
nie powinny byü uĪywane do analizy działalnoĞci gospodarczej Grupy w oderwaniu od Skonsolidowanych SprawozdaĔ
Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich oraz innych informacji finansowych zawartych w innych miejscach
Prospektu. Spółka umieĞciła te informacje w Prospekcie, poniewaĪ uwaĪa, Īe mogą byü pomocne dla inwestorów przy
ocenie działalnoĞci gospodarczej Grupy.
Podsumowanie istotnych zasad rachunkowoĞci i oszacowaĔ, zgodnie z którymi zostały sporządzone Skonsolidowane
Sprawozdania Finansowe, znajduje siĊ w rozdziale „Istotne zasady rachunkowoĞci i oszacowania” poniĪej.
Informacje ogólne
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych, Zarząd
ocenia, Īe Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod wzglĊdem wolumenu produkcji w m3 pionowo
zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez GrupĊ wyroby
drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone są do grodzenia, wyposaĪania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów
i innych przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalnoĞü gospodarczą, sprzedając swoje wyroby
w Polsce oraz za granicą. Produkty Grupy są dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech
(77,8% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym
2014/2015).
Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i Ğwierkowego, a w skład głównych produktów Grupy wchodzą m.in.:
płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, krawĊdziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole,
kwietniki, altany, domki narzĊdziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajdują siĊ w bieĪącej produkcji.
Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co całoĞü procesu produkcyjnego oraz dostaw do kontrahentów jest
kontrolowana i realizowana przez GrupĊ, począwszy od zakupu drewna, koĔcząc na pakowaniu i organizowaniu
transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna siĊ od
manipulacji surowca (tzn. ciĊcia drewna na odpowiednie długoĞci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt
uboczny – kora), sortowania surowca według okreĞlonych długoĞci i Ğrednic, a nastĊpnie przetarcia (czyli rozkroju kłód),
w wyniku którego powstają półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny.
NastĊpnie półfabrykaty poddawane są procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla wybranego asortymentu),
a koĔcowymi etapami produkcji są montaĪ pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa takĪe najczĊĞciej organizuje i kontroluje proces
transportu do poszczególnych punktów sprzedaĪy naleĪących do jej klientów.
W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny), który jest wykorzystywany
przez GrupĊ do własnej produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo teĪ jest bezpoĞrednio sprzedawany producentom
płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, zaliczany do najbardziej efektywnych Ĩródeł energii, uzupełnia
ofertĊ produktową Grupy i jest sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a takĪe niedawno
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwiĊkszym producentem pelletu w Polsce
(wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet
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wyłącznie w oparciu o własny czysty surowiec w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniającym bardzo wysoką jakoĞü surowca, a przez to
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwiĊkszych tego typu obiektów zarówno w Polsce,
jak i w Europie. W wiĊkszoĞci odbiorcami pelletu są klienci z Europy Zachodniej, a ok. 40% produkcji trafia do polskich
klientów. Moce produkcyjne Zakładu Produkcji Pellet utrzymywane są na poziomie 110–120 tys. ton rocznie,
a nowoczesne linie produkcyjne gwarantują produkt o stałej i równoczeĞnie wysokiej jakoĞci.
Grupa prowadzi produkcjĊ w czterech głównych nowoczesnych, w duĪej czĊĞci zautomatyzowanych zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji Pellet), po jednym w LubiĊcinie
i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie, a takĪe w zakładzie w Wielkiej Brytanii
(w Telford). Na DatĊ Prospektu Grupa, poprzez SpółkĊ ZaleĪną – MrGarden, realizuje równieĪ budowĊ kolejnego zakładu
produkcyjnego w Grudziądzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne połoĪenie geograficzne zakładów produkcyjnych
(Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudziądz – niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a takĪe na
terenie SSE) stanowią znaczącą przewagĊ operacyjną w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów.
Zakład w Grudziądzu bĊdzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do sprzedaĪy na róĪne
rynki. Zakład produkcyjny w Grudziądzu bĊdzie najnowoczeĞniejszym i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonującym
w ramach Grupy. BĊdzie umoĪliwiał równieĪ produkcjĊ wyrobów o wysokiej jakoĞci (tj. m.in. wyroby suszone), a takĪe
zostanie wyposaĪony w maszyny, które bĊdą mogły produkowaü wyroby charakterystyczne dla rynku brytyjskiego, tj. lap
panels rodzaj płotu ogrodowego wykorzystywanego do grodzenia posesji o wymiarach i wyglądzie specyficznym dla rynku
brytyjskiego (obecnie montowane przez GrupĊ z komponentów dostarczanych przez innych producentów, a docelowo
Grupa ma realizowaü pełny proces produkcji, począwszy od surowca).
Grupa na kaĪdym etapie produkcji stara siĊ redukowaü do minimum negatywny wpływ swojej działalnoĞci na Ğrodowisko
naturalne. Wykorzystuje wyłącznie drewno posiadające certyfikat FSC – co oznacza, Īe surowiec pochodzi z zasobów
leĞnych zarządzanych zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki LeĞnej”. W zakładach produkcyjnych w Polsce Grupa
korzysta równieĪ z zamkniĊtego obiegu Ğrodków chemicznych słuĪących impregnacji i malowaniu wyrobów gotowych.
Za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaĪy wyniosły
456,2 mln PLN. Za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. przychody Grupy ze sprzedaĪy wzrosły
o 6% w porównaniu z okresem dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. z 430,3 mln PLN do 456,2 mln
PLN. Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaĪy wyniosły
554,0 mln PLN. SprzedaĪ Grupy za ostatnie trzy lata wykazywały wykazywała trend wzrostowy.
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 przychody Grupy ze
sprzedaĪy 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 wskaĨników finansowych zamieszczone zostało w rozdziale „Alternatywne Pomiary Wyników
– analiza wskaĨnikowa”.
Ogólne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe Grupy
Na wyniki operacyjne i finansowe Grupy wpływają w głównej mierze: (i) sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie;
(ii) konkurencja w branĪy producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu; (iii) ceny surowców
(w szczególnoĞci drewna); (iv) czynniki pogodowe; (v) koszty wynagrodzeĔ oraz (vi) kursy wymiany walut.
Kluczowe czynniki wpływające na wyniki finansowe i operacyjne oraz sytuacjĊ finansową Grupy w latach obrotowych
2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 oraz w III kwartałach roku obrotowego 2015/2016 omówiono poniĪej. W ocenie
Zarządu czynniki te miały i mogą mieü w przyszłoĞci wpływ na działalnoĞü, wyniki operacyjne i finansowe, sytuacjĊ
finansową, przepływy pieniĊĪne oraz perspektywy rozwoju Grupy.
Szczegółowa analiza rzeczywistego wpływu opisanych poniĪej czynników na konkretne pozycje Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego Grupy oraz skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniĊĪnych we wskazanych
okresach oraz według stanu na wskazane daty została przedstawiona w niniejszym rozdziale w punktach „Wyniki
działalnoĞci”, „Sytuacja finansowa” oraz „PłynnoĞü i zasoby kapitałowe”.
Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Europie
Grupa prowadzi działalnoĞü gospodarczą, sprzedając swoje wyroby w Polsce oraz za granicą. Produkty Grupy są
dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym
2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym 2014/2015). Produkty Grupy oferowane są
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równieĪ na innych rynkach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Holandii, Belgii, Portugalii oraz
Grecji. W związku z tym na działalnoĞü Grupy mają wpływ czynniki makroekonomiczne dotyczące gospodarki polskiej
oraz europejskiej, w tym wielkoĞü realnego PKB, tempo jego wzrostu oraz siła nabywcza konsumentów.
Udział sprzedaĪy produktów na rynki zagraniczne wyniósł łącznie 88,7% wszystkich przychodów ze sprzedaĪy Grupy
w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 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 łącznym 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 utrzymają tempo wzrostu realnego PKB na poziomie odpowiednio 1,8%, 1,3% oraz 2,1% rocznie.
Istotne znaczenie z punktu widzenia działalnoĞci operacyjnej i wyników finansowych Grupy ma równieĪ sytuacja
makroekonomiczna na rynku polskim, który w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. odpowiadał za 11,3%
przychodów ze sprzedaĪy Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzedaĪy Grupy.
Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających siĊ 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 wielkoĞci 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 branĪy producentów drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu
Poziom konkurencji na europejskim rynku produkcji drewnianej architektury ogrodowej ma istotny wpływ na przychody
Grupy i poziom realizowanych marĪ, a w efekcie na jej wyniki finansowe.
W ocenie Zarządu w okresie objĊtym historycznymi danymi finansowymi na europejskim rynku drewnianej architektury
ogrodowej utrzymywał siĊ wysoki poziom konkurencji pomiĊdzy najwiĊkszymi producentami i sprzedawcami wyrobów
w tym segmencie.
Zgodnie z szacunkami Zarządu w 2015 r., do grupy najwiĊkszych producentów drewnianej architektury ogrodowej
(wedle kryterium wysokoĞci przychodów) naleĪały: (i) Martyna spółka z o.o.; (ii) P.U.P. Complex spółka z o.o.; (iii)
Forest Garden Ltd; (iv) „Hamar” A.M. BenedykciĔscy sp. jawna; (v) Poltarex spółka z o.o.; oraz (vi) Ante-holz GmbH.
Na rynku drewnianej architektury ogrodowej wystĊpuje duĪa rotacja podmiotów działających w tym segmencie,
w szczególnoĞci podmiotów o mniejszej skali działalnoĞci, które relatywnie czĊsto upadają w wyniku wahaĔ kursu
PLN/EUR, jak równieĪ niskiej rentownoĞci wynikającej z faktu, iĪ sprzedają swoje produkty wyłącznie do poĞredników.
Ponadto, nieliczne podmioty posiadają zaplecze techniczne umoĪliwiające prowadzenie zautomatyzowanego procesu
produkcyjnego optymalizującego iloĞü zuĪywanego drewna na kluczowych etapach procesu produkcji, tj. sortowania
oraz przetarcia. W konsekwencji wyroby produkowane przez konkurencyjne podmioty o mniejszej skali działalnoĞci
charakteryzują siĊ niĪszą jakoĞcią, a koszt ich produkcji z reguły jest wyĪszy.
Dodatkowo istotnym czynnikiem wpływającym na poziom konkurencji na rynku drewnianej architektury ogrodowej jest
brak posiadania przez mniejsze podmioty konkurencyjne kapitału własnego lub finansowania zewnĊtrznego na poziomie
pozwalającym na zbudowanie przed sezonem sprzedaĪy odpowiednio duĪego magazynu wyrobów gotowych, nastĊpnie
utrzymanie płynnoĞci firmy w trakcie szczytu sprzedaĪy do momentu zapłaty przez odbiorców (terminy zapłaty siĊgają
130 dni).
Grupa jest drugim najwiĊkszym producentem pelletu w Polsce wedle mocy produkcyjnych oraz istotnym dystrybutorem
pelletu na rynki europejskie.
Zgodnie z szacunkami Zarządu w Polsce działa ok. 14 producentów pelletu posiadających certyfikaty jakoĞci pelletu EN
plus A1. WiĊkszoĞü producentów pelletu jest zlokalizowana w regionach najbardziej zalesionych. Wpływ na
umiejscowienie zakładu na danym obszarze ma bliska lokalizacja zakładów przetwarzających drewno (np. tartaki),
których produkt uboczny jest wykorzystywany w produkcji pelletu.
W ocenie Zarządu w 2015 r., obok Grupy, czołowymi producentami pelletu na rynku polskim były nastĊpujące
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 Zarządu 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 najwiĊkszych europejskich gospodarkach wykorzystują w znaczącym stopniu alternatywne
Ĩródła energii. AtrakcyjnoĞü pelletu na rynku europejskim wynika nie tylko z jego ekologicznych walorów, ale równieĪ
z ekonomicznej i społecznej opłacalnoĞci wykorzystania biomasy w przemyĞle energetycznym i grzewczym. Europejskie
Stowarzyszenie Biomasy (AEBIOM) w raporcie zatytułowanym „European Bioenergy Outlook” z grudnia 2013 r.
(„Raport EBO”) wskazuje, Īe gwałtowny rozwój energetyki opartej na biomasie w Europie doprowadził do sytuacji,
kiedy zuĪywa ona czterokrotnie wiĊcej pelletu niĪ reszta Ğwiata. Zgodnie z Raportem EBO Polska jest na 7. miejscu
w rankingu najwiĊkszych europejskich producentów biomasy.
Europejskie zuĪycie pelletu drzewnego mogło osiągnąü nawet 28 milionów ton13 pod koniec 2015 r. i zgodnie
z szacunkami Zarządu bĊdzie wciąĪ rosło. W opinii Zarządu do koĔca 2020 r. rynek energetyczny w UE pochłonie aĪ
42 miliony ton tego produktu. Według szacunków UE14 mimo stopniowego wzrostu moĪliwoĞci produkcyjnych podaĪ
tego produktu energetycznego wciąĪ jednak pozostaje daleko w tyle za popytem. Wzrost zapotrzebowania na pellet moĪe
w przyszłoĞci wiązaü siĊ z pojawianiem siĊ 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 mają istotny wpływ na koszt
wytworzenia produktów koĔcowych oferowanych przez GrupĊ, a w konsekwencji wyniki finansowe Grupy.
Podstawowym surowcem wykorzystywanym w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej jest drewno
sosnowe i Ğwierkowe, którego nabycie stanowi główny koszt własny sprzedaĪy. 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. ĝrednia cena nabycia przez
GrupĊ drewna w ramach wykorzystywanych Ĩródeł jego pozyskania za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca
2016 r., za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia 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
nastąpił wzrost cen, co przełoĪyło siĊ na spadek rentownoĞci Grupy. Wzrost cen surowca był w duĪej mierze pochodną
wzrostu realizowanej przez GrupĊ produkcji drewnianej architektury ogrodowej, która wymagała zwiĊkszenia wolumenu
nabywanego surowca drzewnego i zmianĊ struktury ww. trybów jego zakupu. W roku obrotowym 2014/2015 wzrósł
udział drewna nabywanego na otwartych aukcjach, co negatywnie wpłynĊło na Ğrednią cenĊ zakupu. WiĊkszy wolumen
zakupionego drewna umoĪliwi jednak Grupie w kolejnym okresie (roku obrotowego 2015/2016) zakup wiĊkszej iloĞci
drewna poprzez Portal LeĞno-Drzewny, gdzie ceny kształtują siĊ poniĪej cen uzyskiwanych na otwartych aukcjach.
Szczegółowy opis procesu nabywania surowca przez GrupĊ został przedstawiony w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy
– Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców – Surowiec drzewny”.
Lasy PaĔstwowe w pierwszych III kwartałach roku obrotowego 2015/2016 oraz w roku obrotowym 2014/2015 były
jedynym dostawcą surowca drzewnego dla Grupy. Lasy PaĔstwowe posiadają na polskim rynku drzewnym pozycjĊ
monopolisty i na wielu obszarach są jedynym dostawcą tego surowca.
Czynniki pogodowe
Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy ma równieĪ pogoda, poniewaĪ zwiĊkszony popyt na produkty
drewnianej architektury ogrodowej oraz pellet uzaleĪniony jest od istnienia korzystnych warunków pogodowych, które
umoĪliwiają lub zachĊcają do prowadzenia prac ogrodniczych.
NajwiĊkszy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej ma miejsce w okresie luty-lipiec. NaleĪy dodaü, Īe
odbiorcy Grupy zaopatrują siĊ 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 moĪe rozpocząü siĊ wczeĞniej, co prowadzi do
przedłuĪenia okresu, w którym klienci Grupy dokonują najwiĊkszych zakupów. Konsekwencją dłuĪszego okresu
zwiĊkszonego popytu na produkty Grupy moĪe byü wzrost przychodów Grupy w danym roku obrotowym. Sytuacja taka
miała miejsce w 2014 roku, kiedy sprzyjająca pogoda umoĪliwiła rozpoczĊcie prac ogrodowych juĪ na przełomie lutego
i marca, co skutkowało wyĪszymi wynikami sprzedaĪowymi w tym okresie w porównaniu z analogicznym okresem
w poprzednich latach.

13
14

ħródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie
ħródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie
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NajwiĊkszy popyt na pellet ma miejsce w sezonie zimowym. Dodatkowe zwiĊkszenie popytu nastĊpuje w sytuacji bardzo
niskich temperatur oraz przedłuĪającej siĊ zimy. Natomiast skrócenie okresu zimowego lub brak odpowiednio niskich
temperatur skutkuje skróceniem okresu grzewczego, w trakcie którego pellet jest spalany.
Koszty wynagrodzeĔ
Wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy miały równieĪ koszty wynagrodzeĔ, które mają znaczący udział
w kosztach Grupy. Wynagrodzenia obejmują Ğwiadczenia pieniĊĪne przysługujące zarówno pracownikom Spółek
z Grupy, wynikające ze stosunku pracy, jak i osobom wykonującym pracĊ dla Spółek z Grupy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, a takĪe wynagrodzenia osób wchodzących w skład rad nadzorczych, zarządu oraz innych
organów Spółek z Grupy.
Grupa co roku notuje wzrost liczby pracowników, jak równieĪ kosztów związanych z wynagrodzeniami. Koszt
wynagrodzeĔ 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. Łączny koszt wynagrodzeĔ wszystkich członków Zarządu za rok obrotowy
2014/2015 wyniósł 241,1 tys. PLN. Odnotowany wzrost wynikał przede wszystkim: (i) ze zwiĊkszenia skali
prowadzonej działalnoĞci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r.; (ii) ze wzrostu wolumenu
produkowanych wyrobów (iii) ze wzglĊdu na wypłatĊ przez SpółkĊ nagrody jubileuszowej wybranym pracownikom oraz
(iv) z wydłuĪenia roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące.
Kurs wymiany walut
W okresie objĊtym historycznymi informacjami finansowymi istotna czĊĞü przychodów Grupy była wyraĪona
w walutach obcych, przede wszystkim w euro. Udział zafakturowanych przychodów wyraĪonych 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 zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r. W związku
z tym zmiany kursu złotego do innych walut, w szczególnoĞci do euro i do funta szterlinga, stanowiły i bĊdą stanowiü
czynnik wpływający na wyniki finansowe i operacyjne Grupy.
Strategia zarządzania ryzykiem walutowym stosowana przez Spółki z Grupy zakłada wykorzystanie w moĪliwie
najwiĊkszym stopniu eliminacji ryzyka kursowego poprzez hedging naturalny. W tym celu Spółki z Grupy dąĪą do jak
najwiĊkszego strukturalnego dopasowania przychodów i kosztów w tej samej walucie w ramach prowadzonej
działalnoĞci operacyjnej.
Szczególne czynniki mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Grupy
W analizowanym okresie nastĊpujące czynniki znacząco 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
działalnoĞci Grupy.
Omówione poniĪej szczególne czynniki wpływające na wyniki operacyjne i finansowe są czynnikami specyficznymi dla
Grupy i wpływającymi na jej działalnoĞü w analizowanym okresie, jednakĪe nie stanowią one, w ocenie Zarządu,
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 sprzedawcą drewnianej architektury ogrodowej. W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings Limited (jako
sprzedający) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy, tj. Grange Holding (jako kupujący) zawarły umowĊ sprzedaĪy 100%
udziałów Grange Fencing. Cena sprzedaĪy udziałów wynosiła ok. 13,4 mln GBP, z czego (i) 10,7 mln GBP zostało
sfinansowane kredytem bankowym zaciągniĊtym przez kupującego, tj. spółkĊ 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 Ğrodków własnych Grange Holding. Zapisy umowy nabycia 100% udziałów Grange Fencing nie odbiegają od
postanowieĔ stosowanych standardowo w tego typu transakcjach. Na datĊ nabycia Grange Fencing jedynym wspólnikiem
wehikułu inwestycyjnego Grange Holding była spółka UK Investment, której 100% udziałów posiadał Akcjonariusz
Sprzedający. W dniu 30 wrzeĞnia 2015 r. udziały UK Investment zostały wniesione do Spółki aportem.
Było to przejĊcie branĪowe, które umoĪliwiło ekspansjĊ Grupy na najwiĊkszym pod wzglĊdem wielkoĞci rynku
drewnianej architektury ogrodowej w Europie (zgodnie z Raportem OC&C), do którego dostĊp, z uwagi na specyfikĊ
tego rynku, był bardzo ograniczony. Grange Fencing jest jednym z dwóch najwiĊkszych producentów i dystrybutorów
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drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii z udziałem w rynku wysokoĞci ok. 8-9%, zatrudnia ponad 200
osób i zanotowała przychód wysokoĞci ponad 36 mln GBP w roku obrotowym 2014/2015. Akwizycja umoĪliwiła
przejĊcie marĪy poĞrednika przez GrupĊ Stelmet. Przed akwizycją Grange w zakresie wyrobów gotowych drewnianej
architektury ogrodowej zaopatrywał siĊ w ok. 30-40% od dostawców z Europy Kontynentalnej, z czego ok. 1/3 udziału
przypadało na GrupĊ.
Jednostkowe przychody Grange Fencing za okresy 12 miesiĊcy zakoĔczone w dniu 30 wrzeĞnia 2013 r., 2014 r. oraz
2015 r. wyniosły odpowiednio 30,2 mln GBP (marĪa EBITDA w wysokoĞci 10,1%), 42,7 mln GBP (marĪa EBITDA
w wysokoĞci 11,3%) oraz 36,7 mln GBP (marĪa EBITDA w wysokoĞci 9,6%). Z kolei jednostkowe przychody Grange
Fencing za okresy 9 miesiĊcy zakoĔczone w dniu 30 czerwca 2015 r. oraz 2016 r. wyniosły odpowiednio 26,9 mln GBP
(marĪa EBITDA w wysokoĞci 8,3%) oraz 29,4 mln GBP (marĪa EBITDA w wysokoĞci 5,2%). Wyniki za lata obrotowe
2012/2013 i 2013/2014 nie uwzglĊdniają korekt, o których mowa w Załączniku 8 „Symulacje historycznych danych
finansowych Grupy”.
Akwizycja Grange Fencing była finansowana ze Ğrodków własnych Grupy oraz z wykorzystaniem finansowania
zewnĊtrznego. 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), zmianĊ sumy bilansowej oraz poziom marĪy EBIT i marĪy
EBITDA, które w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. spadły właĞnie ze wzglĊdu na przejĊcie Grange
Fencing, który notował niĪsze poziomy obu marĪ.
W wyniku akwizycji Grange Fencing udział przychodu z segmentu drewnianej architektury ogrodowej znacząco wzrósł
w roku obrotowym 2014/2015 wzglĊdem roku obrotowego 2013/2014. Na rynku brytyjskim Grupa nie pozyskuje
surowca w postaci drewna, ale w procesie produkcji wykorzystuje jego gotowe komponenty, co jednoczeĞnie wpłynĊło
na obniĪenie udziału przychodu z segmentu obejmującego produkt uboczny oraz pellet w roku obrotowym 2014/2015
wzglĊdem roku obrotowego 2013/2014.
Akwizycja Grange Fencing została rozliczona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w ten sposób, iĪ
aktywa netto (wartoĞü godziwa) Grange Fencing oszacowano na 46,1 mln PLN, a podmiot przejmujący zapłacił 70,7 mln
PLN. Tym samym wartoĞü Grange Fencing wzrosła o 24,6 mln PLN.
Silne, wieloletnie relacje z głównymi klientami
DziĊki wieloletniej obecnoĞci 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 działalnoĞci – Klienci oraz sprzedaĪ – Drewniana architektura ogrodowa”).
Dotychczasowa współpraca oraz terminowa i zgodna z oczekiwaniami kontrahentów realizacja zamówieĔ skutkuje
uzyskiwaniem przez GrupĊ najwyĪszych ocen od klientów. Zbudowany w ten sposób korzystny wizerunek zarówno
przekłada siĊ na kolejne zamówienia od stałych klientów, jak i daje moĪliwoĞü pozyskania nowych klientów. Wieloletnia
współpraca i zaufanie ułatwiają wzajemne planowanie dostaw i wielkoĞü sprzedaĪy oraz strukturĊ produkcji w Grupie
pomimo braku konkretnych liczbowych zamówieĔ we wzajemnych umowach handlowych.
Ze znaczną czĊĞcią kluczowych klientów relacje biznesowe łączą GrupĊ, począwszy od 2004 roku.
Wzrost skali działalnoĞci Grupy
Na DatĊ Prospektu Grupa posiada cztery główne nowoczesne zakłady produkcyjne o wysokim stopniu automatyzacji
zlokalizowane w Polsce (dwa w Zielonej Górze, po jednym w LubiĊcinie i Jeleniowie) oraz dwa w Wielkiej Brytanii
(Telford oraz Hull – zakład w Hull został zamkniĊty w lipcu 2016 r. w związku z reorganizacją Grupy (por. rozdział
„Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”)). Grupa poprzez
budowĊ nowego zakładu w Grudziądzu, którego budowa rozpoczĊła siĊ w kwietniu 2015 r., zamierza znacznie
zwiĊkszyü moce produkcyjne. Zakład jest zlokalizowany na terenie Pomorskiej SSE i bĊdzie naleĪał do
najnowoczeĞniejszych zakładów produkujących drewnianą architekturĊ ogrodową w Europie.
Na DatĊ Prospektu łączne zdolnoĞci produkcyjne zakładów Grupy wynoszą 250 tys. m3 wytwarzanych produktów
drewnianej architektury ogrodowej rocznie. Spółka przewiduje, Īe zakład w Grudziądzu uzyska zdolnoĞü produkcyjną
w zakresie produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w paĨdzierniku 2016 r. Po rozpoczĊciu działalnoĞci
zakładu w Grudziądzu zdolnoĞci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy bĊdą łącznie umoĪliwiały sprzedaĪ na
poziomie 300 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych
12 miesiĊcy po uruchomieniu zakładu w Grudziądzu. W dalszych latach zakład w Grudziądzu bĊdzie rozbudowywany
89

STELMET S.A.

o kolejne elementy aĪ do osiągniĊcia docelowej zdolnoĞci produkcyjnej i magazynowej celem uzyskania zdolnoĞci do
realizacji sprzedaĪy na poziomie ok. 200 tys. m3 produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku
obrotowym 2019/2020. ZdolnoĞü produkcyjna zaleĪy od produkowanego asortymentu i jest niĪsza dla wyrobów
wymagających czasochłonnego montaĪu i jednoczeĞnie jest wyĪsza dla wyrobów struganych, np. kantówki, deski, łaty.
OsiągniĊcie przez zakład w Grudziądzu pełnych zdolnoĞci produkcyjnych zwiĊkszy łączną zdolnoĞü produkcyjną 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 związane z realizacją budowy zakładu architektury ogrodowej
w Grudziądzu wyniosły 169,2 mln PLN. PowyĪsze wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane ze Ğrodków własnych
Grupy oraz z wykorzystaniem długoterminowego finansowania zewnĊtrznego w formie kredytów bankowych.
W konsekwencji w celu realizacji inwestycji Grupa zaciągnĊła kredyty bankowe, których saldo na dzieĔ 31 lipca 2016 r.
wynosiło ok. 7,4 mln EUR, 14,7 mln GBP oraz 1,4 mln PLN.
Na DatĊ Prospektu, łącznie poniesione oraz planowane do dnia 31 grudnia 2018 r., wydatki na budowĊ zakładu
w Grudziądzu wynoszą ok. 260,0 mln PLN.
Dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnieĔ od podatku od
nieruchomoĞci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na
terenie gminy-miasto Grudziądz, spółka MrGarden złoĪyła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze
zwolnienia od podatku od nieruchomoĞci od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w związku z planowanym
poniesieniem nakładów inwestycyjnych na kwotĊ przekraczającą 1 mln PLN oraz z utworzeniem związanych z nią 120
nowych miejsc pracy. Na podstawie powyĪszego zgłoszenia łączna pomoc otrzymana z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomoĞci wyniosła na DatĊ Prospektu 480 tys. PLN, w tym odpowiednio w 2014 r. oraz w 2015 r., MrGarden
uzyskała ulgĊ w kwocie 106,3 tys. PLN, 212,5 tys. PLN oraz 161,3 tys. PLN za okres 9 miesiĊcy w 2016 r. (zob. szerzej
„Opis działalnoĞci Grupy – Specjalne Strefy Ekonomiczne” poniĪej).
Tendencje
Niniejsza czĊĞü Prospektu zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci i szacunki. Stwierdzenia i oszacowania zawarte
w niniejszym rozdziale opierają siĊ na szeregu załoĪeĔ i osądów uznanych przez Zarząd za racjonalne oraz są obciąĪone
szeregiem niepewnoĞci i zdarzeĔ warunkowych dotyczących działalnoĞci gospodarczej i operacyjnej oraz uwarunkowaĔ
ekonomicznych i konkurencyjnych, z których wiele jest poza kontrolą Grupy, a takĪe na załoĪeniach co do przyszłych
decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Nie ma Īadnej pewnoĞci, Īe wyniki Grupy bĊdą zgodne z przedstawionymi
stwierdzeniami i szacunkami. W związku z tym Grupa nie moĪe zapewniü, Īe te stwierdzenia i oszacowania zostaną
zrealizowane. Przedstawione stwierdzenia i oszacowania mogą znacząco odbiegaü od faktycznych wyników. Przyszli
inwestorzy nie powinni nadmiernie polegaü na takich informacjach. Zobacz równieĪ „Istotne informacje – Stwierdzenia
dotyczące przyszłoĞci” i „Czynniki ryzyka”.
Zdaniem Zarządu nastĊpujące tendencje, w tym w zakresie produkcji, sprzedaĪy, kształtowania siĊ stanów
magazynowych produktów oraz kosztów i cen sprzedaĪy produktów Grupy, wpływają i bĊdą wpływaü na jej działalnoĞü
do koĔca roku obrotowego 2015/2016, a w niektórych przypadkach równieĪ w dłuĪszym horyzoncie czasowym,
przekraczającym bieĪący rok obrotowy:
•

wahania wielkoĞci sprzedaĪy produktów Grupy spowodowane czynnikami pogodowymi;

•

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

•

wzrost zdolnoĞci produkcyjnych Grupy ze wzglĊdu na planowane rozpoczĊcie produkcji w zakładzie
w Grudziądzu;

•

korzystanie przez GrupĊ z ulg podatkowych w ramach SSE;

•

relacje kursów walut do złotego, w szczególnoĞci zmiany kursu złotego do euro, jak równieĪ złotego do funta
szterlinga;

•

polityka dokonywania zamówieĔ przez głównych klientów Grupy (w tym: terminy realizacji zamówieĔ, liczba
i wielkoĞü dostaw jednostkowych (franco) oraz mechanizmy ustalania cen sprzedaĪy produktów Grupy,
w szczególnoĞci rozstrzygniĊcie przetargów przez grupĊ kapitałową 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 ĝródrocznym, w Grupie nie wystąpiły Īadne 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 wrzeĞnia 2015 r. Uchwałą
o podziale zysku Spółki wynikającego ze sprawozdania finansowego w kwocie 128,5 mln PLN zdecydowano siĊ na
wypłacenie dywidendy w kwocie 8,1 mln PLN, natomiast pozostałą czĊĞü zysku w wysokoĞci 120,4 mln PLN
przeznaczono na kapitał zapasowy.
PoniĪsza tabela zawiera informacje o jednostkowym zysku netto Spółki oraz o ogólnej wysokoĞci uchwalonej dywidendy
za wskazane w niej lata obrotowe.
Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

Za rok zakoĔczony dnia 30 czerwca
2014 r.

2015 r.

2013 r.

(w tys. PLN)
Zysk netto Spółki .........................................................................................

128.460

82.273

57.977

Dywidenda ...................................................................................................

8.090

0

39.821

ħródło: Spółka.

Poza wypłatą dywidendy, o której mowa powyĪej, Spółka nie wypłacała dywidendy za okres objĊty Skonsolidowanymi
Sprawozdaniami Finansowymi. We wskazanym okresie nie miał miejsca równieĪ wykup akcji własnych.
Segmenty działalnoĞci
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wskazują nastĊpujące segmenty operacyjne Grupy: (i) produkcjĊ i sprzedaĪ
architektury ogrodowej; (ii) produkcjĊ i sprzedaĪ pelletu; oraz (iii) sprzedaĪ produktu ubocznego. W związku
z powyĪszym czĊĞü danych finansowych zostanie przedstawiona w niniejszym Prospekcie w enumerowanych powyĪej
segmentach sprawozdawczych.
DziałalnoĞü, która nie została uwzglĊdniona w powyĪszych segmentach, jest wykazywana jako „Pozostałe”. Pozycja
„Pozostałe” obejmuje głównie: sprzedaĪ usług (np. dzierĪawy) oraz sprzedaĪ innych towarów i materiałów.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r.
Za okres od 1 paĨdziernika 2015 r.
do 30 czerwca 2016 r.

Architektura
ogrodowa

Pellet

Produkt uboczny

Pozostałe

Ogółem

(tys. PLN)
(zbadane)
Przychody od klientów zewnĊtrznych .............

394.090

41.180

18.024

2.903

456.197

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
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

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
Za okres od 1 paĨdziernika 2014 r.
do 30 czerwca 2015 r.

Architektura
ogrodowa

Pellet

Produkt uboczny

Pozostałe

Ogółem

(tys. PLN)
(zbadane)
Przychody od klientów zewnĊtrznych .............

362.540

32.850

32.251

2.668

430.309

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
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

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 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 zewnĊtrznych .............

421.519

47.868

39.279

4.064

512.730

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
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

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Tabele poniĪej przedstawiają informacje na temat wyników sprzedaĪy poszczególnych produktów Grupy oraz
podstawowe informacje finansowe Grupy w podziale na segmenty operacyjne za lata obrotowe zakoĔczone 30 wrzeĞnia
2015 (15 miesiĊcy) oraz 30 czerwca 2014 (12 miesiĊcy) i 2013 roku (12 miesiĊcy).
Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Produkcja
energii

Pozostałe

Ogółem

(tys. PLN)
(zbadane)

Za okres od 1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia 2015 r.
Przychody od klientów zewnĊtrznych ........

524.774

63.527

42.935

-

5.186

636.422

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
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

Amortyzacja ...............................................

17.047

7.952

-

10

25.009

Utrata wartoĞci niefinansowych
aktywów trwałych ......................................

-

-

-

-

-

-

Aktywa segmentu operacyjnego .................

342.002

168.897

7.375

-

102.241

620.515

Nakłady na aktywa trwałe segmentu
operacyjnego ..............................................

-

-

-

-

-

-

Pozostałe informacje:

ħródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.
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Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Produkcja
energii

Pozostałe

Ogółem

(tys. PLN)
(zbadane)

Za okres od 1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca 2014 r.
Przychody od klientów zewnĊtrznych ........

309.198

63.381

32.624

-

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
segmentami ................................................

-

-

-

-

Przychody ogółem .....................................

309.198

63.381

32.624

Wynik operacyjny segmentu ......................

74.960

1.482

427

9.730

7.759

3.388

408.591

-

3.388

408.591

-

1.314

78.183

-

-

-

17.489

Pozostałe informacje:
Amortyzacja ...............................................
Utrata wartoĞci niefinansowych
aktywów trwałych ......................................

-

-

-

-

-

-

Aktywa segmentu operacyjnego ................

315.263

123.057

6.374

-

34.086

478.780

Nakłady na aktywa trwałe segmentu
operacyjnego ..............................................

-

-

-

-

-

-

ħródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.

Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Pozostałe

Ogółem

(tys. PLN)
(zbadane)

Za okres od 1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca 2013 r.
Przychody od klientów zewnĊtrznych........

Produkcja
energii

273.634

54.283

26.031

1.176

3.169

358.293

Przychody ze sprzedaĪy miĊdzy
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

Amortyzacja ..............................................

9.295

7.874

-

-

-

17.169

Utrata wartoĞci niefinansowych
aktywów trwałych......................................

-

-

-

-

-

-

Aktywa segmentu operacyjnego ................

259.170

127.156

6.248

-

23.573

416.146

Nakłady na aktywa trwałe segmentu
operacyjnego..............................................

-

-

-

-

-

-

Pozostałe informacje:

ħródło: Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.

Prognozy finansowe
W okresie objĊtym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie publikowała prognoz wyników lub wyników
szacunkowych. Na DatĊ Prospektu Zarząd 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 sporządzone na potrzeby Oferty
Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres 15 miesiĊcy od 1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.
WydłuĪenie ostatniego roku obrotowego wynika ze zmiany roku obrotowego Spółki. W związku z powyĪszym w celu
umoĪliwienia pełnej porównywalnoĞci danych finansowych Grupy w Prospekcie zamieszczono równieĪ w Załączniku nr
3 do Prospektu Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, które zostało sporządzone na potrzeby
Oferty zgodnie z MSSF UE. Ponadto w Załączniku 5 do Prospektu przedstawiono Przekształcone ĝródroczne Skrócone
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. W Załączniku nr 7 do Prospektu omówiono wybrane dane finansowe
z Załączników nr 3 i 5 do Prospektu.
W Prospekcie w Załączniku nr 8 zamieszczono odpowiednio nastĊpujące symulacje finansowe: (i) symulacjĊ na poziomie
skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 paĨdziernika 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r. (tj. 12 miesiĊcy)
z załoĪeniem, jakby Grange Fencing był w Grupie od początku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotyczących:
(1) przejĞcia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzierĪawnych, (3) urynkowienia wynagrodzeĔ managerów
i (4) wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych, (ii) symulacjĊ na poziomie skonsolidowanego rachunku zysków i strat
Grupy za okresy od 1 paĨdziernika 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. (tj. za okres 9 miesiĊcy) z załoĪeniem, jakby Grange
Fencing był w Grupie od początku tego okresu, oraz wprowadzeniem korekt dotyczących: (1) przejĞcia na MSSF,
(2) urynkowienia czynszów dzierĪawnych, (3) urynkowienia wynagrodzeĔ managerów i (4) wyłączenia transakcji
wewnątrzgrupowych, (iii) symulacjĊ na poziomie rachunku zysków i strat z danych jednostkowych Grange Fencing za
okresy: od 1 paĨdziernika 2012 r. do 30 wrzeĞnia 2013 oraz od 1 paĨdziernika 2013 r. do 30 wrzeĞnia 2014 r.
z wprowadzeniem korekt dotyczących (1) przejĞcia na MSSF, (2) urynkowienia czynszów dzierĪawnych,
(3) urynkowienia wynagrodzeĔ managerów i (4) wyłączeĔ związanych ze sprzedaĪą pomiĊdzy Spółką a Grange Fencing
w tym okresie. W Załączniku nr 9 do Prospektu zawarto raport niezaleĪnego biegłego rewidenta o powyĪszej symulacji
danych finansowych.
Wyniki działalnoĞci
PoniĪsze omówienie przedstawia wybrane pozycje Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych. W celu uzyskania
informacji o zasadach rachunkowoĞci, na podstawie których sporządzane są historyczne informacje finansowe Grupy,
zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowoĞci i oszacowania” poniĪej oraz noty do Skonsolidowanych SprawozdaĔ
Finansowych.
Omówienie okresów dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonych 30 czerwca 2016 r. i okresu dwunastu miesiĊcy zakoĔczonego
30 czerwca 2015 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. i okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony

Za okres
9 miesiĊcy zakoĔczony

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2015 r.

Zmiana
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r./ Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

30 czerwca
2015 r.

Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. / Okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

(%)

(tys. PLN)
DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ................................

456.197

430.309

512.730

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług .....

456.061

430.126

512.508

6,0

(11,0)

Przychody ze sprzedaĪy towarów i
materiałów.......................................................

136

183

222

(25,7)

(38,7)

Koszt własny sprzedaĪy ................................

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
12 miesiĊcy
zakoĔczony

Za okres
9 miesiĊcy zakoĔczony

30 czerwca
2016 r.

30 czerwca
2015 r.

Zmiana
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r./ Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

30 czerwca
2015 r.

Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. / Okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2015 r.

(%)

(tys. PLN)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy ................

164.966

132.357

158.326

24,6

4,2

Koszty sprzedaĪy ............................................

74.152

55.113

64.788

34,5

14,5

Koszty ogólnego zarządu ................................

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 działalnoĞci 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 sprzedaĪy jednostek
zaleĪnych (+/-) ................................................

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 działalnoĞci
kontynuowanej ..............................................

47.160

70.409

81.882

(33,0)

(42,4)

Zysk (strata) netto z działalnoĞci
zaniechanej .....................................................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto .........................................

47.160

70.490

81.882

(33,1)

(42,4)

akcjonariuszom podmiotu
dominującego ...........................................

47.869

70.777

82.249

(32,4)

(41,8)

akcjonariuszom mniejszoĞciowym ...........

(709)

(368)

(367)

92,7

93,2

DziałalnoĞü zaniechana

Zysk (strata) netto przypadający:
-

ħródło: ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy spadły o 56,5 mln PLN, czyli o 11%, do 456,2 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,8 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług spadły o 56,4 mln PLN, czyli o 11%, do 456,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 512,5 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
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Koszt według rodzajów
Koszt według rodzajów za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. oraz 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat kosztów według rodzajów Grupy za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2016 r. oraz 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2016 r.

Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca 2015 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Zmiana

(%)

Amortyzacja ................................................................................................................

15.239

19.156

(20,4)

ZuĪycie 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 Ğwiadczenia 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)

WartoĞü 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 sprzedaĪy, koszty sprzedaĪy oraz koszty ogólnego zarządu ............

396.877

454.248

(12,6)

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. oraz w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
w strukturze kosztów według rodzajów ogółem dominujący udział stanowiły koszty zuĪycia materiałów i energii
(odpowiednio 51,4%% i 60,3%), koszty ĞwiadczeĔ 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 miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 477,3 mln PLN w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r., głównie ze
wzglĊdu na spadek kosztów zuĪycia materiałów i energii (o 88,1 mln PLN).
Koszty zuĪycia materiałów i energii
Koszty zuĪycia materiałów i energii spadły o 88,1 mln PLN, czyli o 30,6%, do 199,8 mln PLN w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 287,8 mln PLN w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2015 r. przede wszystkim w związku z (i) obniĪeniem kosztów surowca i półfabrykatów o ok. 69,7 mln PLN (-30,3%);
(ii) obniĪeniem kosztów energii elektrycznej o 5,6 mln PLN (-35,3%); (iii) obniĪeniem kosztów innych materiałów
produkcyjnych (kleje, impregnaty, materiały łączne) o 7,6 mln PLN (-38,6%); (iv) obniĪeniem kosztów paliwa o 2 mln
PLN (-44,7%); oraz (v) obniĪeniem kosztów materiałów remontowych o 1,8 mln PLN (-35,9%).
Koszt ĞwiadczeĔ pracowniczych
Koszty ĞwiadczeĔ pracowniczych spadły o 5,1 mln PLN, czyli o 5,8%, do 81,8 mln PLN w okresie 9 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 86,9 mln PLN w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
głównie ze wzglĊdu na porównywanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Koszty usług obcych
Koszty usług obcych wzrosły o 3,3 mln PLN, czyli o 4,8%, do 72,0 mln PLN w okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 68,7 mln PLN w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. przede
wszystkim ze wzglĊdu na wzrost kosztów transportu spedycyjnego i kosztów dystrybucji produktów Grupy.

96

STELMET S.A.

Koszt własny sprzedaĪy
Koszt własny sprzedaĪy za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. i okres dwunastu miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
Na koszt własny sprzedaĪy składał siĊ głównie koszt sprzedanych produktów i usług, który spadł o 63,1 mln PLN, czyli
o 18% w okresie w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 354,2 mln PLN
w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu
9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. i okres dziewiĊciu
miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r.
Pozostałe przychody operacyjne spadły o 5,4 mln PLN, czyli o 45%, w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 12,0 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
głównie ze wzglĊdu na otrzymane w roku obrotowym 2014/2015 odszkodowanie od jednego z dostawców Ğrodków
trwałych w kwocie 5,4 mln PLN.
Pozostałe koszty operacyjne spadły o 1,0 mln PLN, czyli o 27% w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2016 r. w porównaniu z 3,9 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. głównie ze
wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Zysk (strata) z działalnoĞci operacyjnej
Zysk z działalnoĞci operacyjnej spadł o 3,5 mln PLN, czyli o 5%, do 63,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 66,6 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca
2015 r. głównie ze wzglĊdu na porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego.
Koszty finansowe
Koszty finansowe wzrosły o 5,4 mln PLN, czyli o 96%, do 11,1 mln PLN w okresie dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2016 r. w porównaniu z 5,7 mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r.
głównie ze wzglĊdu na (i) porównanie okresu 9-miesiĊcznego do okresu 12-miesiĊcznego oraz (ii) straty z tytułu róĪnic
kursowych wynikających 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 dziewiĊciu miesiĊcy
zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. w porównaniu z (11,8) mln PLN w okresie dwunastu miesiĊcy zakoĔczonym
30 czerwca 2015 r. głównie ze wzglĊdu na zmianĊ formy prawnej Spółki na spółkĊ akcyjną, począwszy od 1 wrzeĞnia
2015 r. W roku obrotowym 2014/2015 była przez wiĊkszą czĊĞü roku spółką jawną i nie była płatnikiem podatku
dochodowego. W związku z powyĪszym od 1 wrzeĞnia 2015 r. Spółka rozpoczĊła teĪ ustalanie odroczonego podatku
dochodowego i w bilansie pojawiła siĊ pozycja dotycząca aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak
równieĪ rezerwa z tytułu odroczonego podatku – w zobowiązaniach długoterminowych.
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Omówienie lat obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat w latach obrotowych
zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

Zmiana
Rok obrotowy
2014/2015 / rok
obrotowy 2013/2014

(tys. PLN)
(zbadane)

Rok obrotowy
2013/2014 / rok
obrotowy 2012/2013

(%)

DziałalnoĞü kontynuowana
Przychody ze sprzedaĪy ...................................

636.422

408.591

358.293

55,8

14,0

Przychody ze sprzedaĪy produktów i usług ........

636.167

408.482

355.352

55,7

15,0

Przychody ze sprzedaĪy
towarów i materiałów .........................................

255

109

2.941

133,9

(96,3)

Koszt własny sprzedaĪy ...................................

(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 sprzedaĪy ....................

193.619

149.020

122.694

29,9

21,5

Koszty sprzedaĪy................................................

(80.582)

(52.421)

(43.335)

53,7

21,0

Koszty ogólnego zarządu ...................................

(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 sprzedaĪy jednostek
zaleĪnych (+/-) ...................................................

-

-

1.310

-

(100,0)

Zysk (strata) z działalnoĞci 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 metodą praw własnoĞci (+/-).........

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 działalnoĞci
kontynuowanej .................................................

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

DziałalnoĞü zaniechana .....................................

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto z działalnoĞci zaniechanej.....

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto ............................................

80.020

82.336

53.336

(2,8)

54,4

Zysk (strata) netto przypadający:
-

akcjonariuszom podmiotu dominującego ....

80.838

82.311

53.335

(1,8)

54,3

-

podmiotom niekontrolującym......................

(818)

25

1

(3.372,0)

2.400,0

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
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Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy za okres 15 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2014 i 2013 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat przychodów ze sprzedaĪy Grupy w latach obrotowych
zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

tys. PLN
(zbadane)

Zmiana

Rok obrotowy
2014/2015 / rok
obrotowy 2013/2014

Rok obrotowy
2013/2014 / rok
obrotowy
2012/2013

(%)

Przychody ze sprzedaĪy produktów
i usług ............................................................

636.167

408.482

355.352

55,7

15,0

Przychody ze sprzedaĪy towarów
i materiałów ..................................................

255

109

2.941

133,9

(96,3)

Przychody ze sprzedaĪy ..............................

636.422

408.591

358.293

55,8

14,0

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014
Przychody ze sprzedaĪy 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 wzglĊdu na wzrost przychodów ze sprzedaĪy
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 sprzedaĪy produktów był spowodowany przede wszystkim przez (i) zwiĊkszenie skali
prowadzonej działalnoĞci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r. (ii) wydłuĪenie w Spółce roku
obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące oraz (iii) zwiĊkszenie sprzedaĪy do dotychczasowych klientów Grupy.
W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzedaĪy usług utrzymywały siĊ 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 sprzedaĪy 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 wzglĊdu na wzrost przychodów ze sprzedaĪy
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 sprzedaĪy produktów był przede wszystkim spowodowany przez (i) korzystny wpływ czynników
pogodowych na poziom sprzedaĪy wyrobów architektury ogrodowej (ii) wzrost wolumenu sprzedaĪy podstawowych
produktów Grupy, który wynikał głównie z rosnącej pozycji rynkowej Grupy, pozyskania nowych odbiorców oraz
zwiĊkszenia sprzedaĪy do dotychczasowych klientów Grupy.
W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzedaĪy 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 wzglĊdu na
zmianĊ struktury Grupy, gdzie od roku obrotowego 2013/2014 Stelmet Bioenergia nie była juĪ jej członkiem, a z tym
podmiotem były realizowane transakcje dzierĪawy majątku trwałego.
W analizowanym okresie przychody Grupy ze sprzedaĪy 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
wzglĊdu na zmniejszenie skali sprzedaĪy towarów (głównie wyroby z metalu) realizowanej przez Natur System.
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Koszt według rodzajów
Koszt według rodzajów za okres 15 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca
2014 i 2013 r.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat kosztów według rodzajów Grupy w latach obrotowych
zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Zmiana
Rok obrotowy
2014/2015 / rok
obrotowy
2013/2014

Rok obrotowy
2013/2014 / rok
obrotowy
2012/2013

(%)

Amortyzacja ..................................................................

25.009

17.489

17.169

43

1,9

ĝwiadczenia pracownicze ..............................................

117.476

62.854

56.254

86,9

11,7

ZuĪycie 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)

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

WartoĞü 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)

567.568

333.439

299.826

70,2

11,2

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujĊte
w wartoĞciach niematerialnych

Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby (-) ....................................................................
Koszt własny sprzedaĪy, koszty sprzedaĪy
oraz koszty ogólnego zarządu .....................................

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

W latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów według
rodzajów ogółem dominujący udział stanowiły koszty zuĪycia materiałów i energii (odpowiednio 56,8%, 54,5%
i 52,8%), koszty ĞwiadczeĔ 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 wzglĊdu na wzrost kosztów zuĪycia materiałów
i energii (o 148,2 mln PLN). Wskazany wyĪej wzrost spowodowany był równieĪ znaczącym zwiĊkszeniem wielkoĞci
produkcji celem odbudowy zasobów magazynowych po wyjątkowo korzystnym sezonie. WyĪszy niĪ proporcjonalny wzrost
kosztów własnych sprzedaĪy 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 sprzedaĪy oraz kosztów zarządu wynikał głównie z akwizycji Grange Fencing, której działalnoĞü
charakteryzowała siĊ wyĪszymi kosztami sprzedaĪy oraz zarządu w stosunku do przychodów, co dla wyników Grupy
w roku 2014/2015 znalazło odbicie w wyĪszym niĪ proporcjonalnym wzrostem kosztów sprzedaĪy i zarządu w stosunku
do wzrostu przychodów. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych wynikał głównie z odpisów aktualizujących wartoĞü
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 wzglĊdu na wzrost kosztów zuĪycia
materiałów i energii (o 32,3 mln PLN).
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Koszty zuĪycia materiałów i energii
Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014
Koszty zuĪycia 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 związku ze (i)
zwiĊkszeniem skali prowadzonej działalnoĞci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r. oraz (ii)
wydłuĪeniem roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące, (iii) zwiĊkszeniem kosztu nabycia surowca drzewnego o 53,4%
w porównaniu z rokiem obrotowym 2013/2014 oraz (iv) wzrostem zuĪycia półproduktów nabywanych od podmiotów
zewnĊtrznych. 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 zuĪycia 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 związku ze wzrostem
wolumenu produkcji, który wynikał ze wzrostu sprzedaĪy produktów Grupy.
Koszt ĞwiadczeĔ pracowniczych
W latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów ĞwiadczeĔ
pracowniczych dominujący udział stanowiły wynagrodzenia 80,9%, 76,5% i 73,7% oraz koszty ubezpieczeĔ społecznych
15,6%, 19,3% i 17,7%.
Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014
Koszty ĞwiadczeĔ 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 wzglĊdu na: (i) zwiĊkszenie
skali prowadzonej działalnoĞci w wyniku akwizycji Grange Fencing zrealizowanej w 2014 r.; – wzrost kosztów o 33,8 mln
PLN; (ii) wzrostu zatrudnienia związanego ze wzrostem wolumenu produkowanych wyrobów (iii) wypłatĊ przez SpółkĊ
nagrody jubileuszowej wybranym pracownikom oraz (iv) wydłuĪenie roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące.
Rok obrotowy 2013/2014 do roku obrotowego 2012/2013
Koszty ĞwiadczeĔ 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 wzglĊdu na wzrost zatrudnienia.
Koszty usług obcych
W latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r. w strukturze kosztów usług
obcych dominujący udział stanowiły (i) koszty transportu spedycyjnego: odpowiednio 73,5%, 79,3% i 79,5% oraz
(ii) koszt transportu miĊdzyzakładowego (surowca drzewnego, półproduktów oraz produktów Grupy pomiĊdzy
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 wzglĊdu na (i) wzrost kosztów
transportu spedycyjnego związanego ze wzrostem sprzedaĪy produktów Grupy oraz (ii) wydłuĪenie w Spółce roku
obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące.
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 wzglĊdu na wzrost kosztów
transportu spedycyjnego związanego ze wzrostem sprzedaĪy produktów Grupy.
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne za okres 15 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 12 miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca 2014 i 2013 r.
Rok obrotowy 2014/2015 do roku obrotowego 2013/2014
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto (rozumiane jako róĪnica pomiĊdzy 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 wzglĊdu na
otrzymane odszkodowania majątkowe.
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 wzglĊdu na
wzrost w roku obrotowym 2013/2014 pozostałych przychodów operacyjnych wynikających z odwrócenia odpisów
aktualizujących wartoĞü zapasów oraz spadku pozostałych kosztów operacyjnych wynikający głównie ze spadku
poziomu odpisów aktualizujących.
Zysk (strata) z działalnoĞci operacyjnej
Zysk z działalnoĞci 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 wzglĊdu na wiĊkszą dynamikĊ
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) wypłatĊ 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
aktualizujący wartoĞü Ğrodków trwałych w kwocie 4,7 mln PLN.
Natomiast zysk z działalnoĞci 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 wzglĊdu na wiĊkszą
dynamikĊ 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 wzglĊdu na (i) wzrost kosztu odsetek w związku
z zaciągniĊciem kredytu akwizycyjnego na zakup udziałów Grange Fencing (w wysokoĞci ok. 10,7 mln GBP) oraz
(ii) rozszerzenie współpracy z jednym z klientów Grupy, który stosuje skonto stanowiące koszt finansowy Grupy(jeden
z klientów Grupy w rozliczeniach swoich zobowiązaĔ z Grupą stosuje skonto za realizacjĊ przyĞpieszonych płatnoĞci, które
jest ujawniane w kosztach finansowych Grupy; z uwagi na istotne zwiĊkszenie skali współpracy z tym klientem w roku
obrotowym 2014/2015 istotnie równieĪ wzrosła wielkoĞü potrącanego przez niego skonta z tytułu realizowanych zapłat
o duĪo wiĊkszej skali niĪ w poprzednim roku) oraz (iii) wydłuĪenie w Spółce roku obrotowego 2014/2015 o 3 miesiące.
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 wzglĊdu na zmniejszenia poziomu oprocentowanego
zadłuĪenia skutkującego zmniejszeniem poziomu odsetek.
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Podatek dochodowy
PoniĪsza tabela prezentuje główne pozycje podatku dochodowego w latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r.
oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
(15 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
2015 r.

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2013 r.
do 30 czerwca
2014 r.

Zmiana

(12 miesiĊcy)
Za okres od
1 lipca 2012 r.
do 30 czerwca
2013 r.

Rok obrotowy
2014/2015 /
rok obrotowy
2013/2014

(tys. PLN)
(zbadane)

Rok obrotowy
2013/2014 /
rok obrotowy
2012/2013
(%)

Podatek bieĪący:
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy .....

4.057

68

22

5.866,2

209,1

Korekty obciąĪenia podatkowego
za poprzednie okresy............................................

-

-

-

-

-

Podatek bieĪący ...................................................

4.057

68

22

5.866,2

209,1

-

-

-

-

-

5.231

-

(100,0)

Podatek odroczony:
Powstanie i odwrócenie róĪnic przejĞciowych .....

(7.610)

-

Rozliczenie niewykorzystanych strat
podatkowych ........................................................

-

-

Podatek odroczony ...............................................

(7.610)

Podatek dochodowy razem ..................................

(3.553)

68

-

-

-

5.231

-

(100,0)

5.254

(5.325,0)

(98,7)

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.

Spółka zmieniła formĊ prawną na spółkĊ akcyjną, począwszy od 1 wrzeĞnia 2015 r. W związku z powyĪszym Spółka nie
była płatnikiem podatku dochodowego w roku obrotowym 2014/2015 do daty przekształcenia. W związku z powyĪszym
od tego dnia Spółka rozpoczĊła teĪ ustalanie odroczonego podatku dochodowego i w bilansie pojawiła siĊ pozycja
dotycząca aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak równieĪ rezerwa z tytułu odroczonego podatku
– w zobowiązaniach długoterminowych.
Alternatywne Pomiary Wyników – analiza wskaĨnikowa
Zarząd ocenia wyniki Grupy za pomocą kluczowych wskaĨników zyskownoĞci, zadłuĪenia i płynnoĞci finansowej, które
nie pochodzą ze Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych, a zostały jedynie obliczone na podstawie informacji
finansowych znajdujących siĊ w Skonsolidowanym Rocznym Sprawozdaniu Finansowym. Przedstawione w niniejszym
punkcie wskaĨniki stanowią Alternatywne Pomiarów Wyników ((APM) (alternative performance measures))
w rozumieniu Wytycznych ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu ani
przeglądowi przez niezaleĪnego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie są miernikiem wyników
finansowych zgodnie z MSSF UE ani nie powinny byü traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów
pieniĊĪnych z działalnoĞci operacyjnej, jak równieĪ uwaĪane za alternatywĊ dla zysku. WskaĨniki te nie są jednolicie
definiowane i mogą nie byü porównywalne do wskaĨników prezentowanych przez inne spółki, w tym spółki prowadzące
działalnoĞü w tym samym sektorze, co Grupa. Przedmiotowe informacje finansowe powinny byü analizowane wyłącznie
jako dodatkowe, nie zaĞ zastĊpujące informacje finansowe sporządzone zgodnie z MSSF UE. Alternatywnym Pomiarom
Wyników nie naleĪy przypisywaü wyĪszego poziomu istotnoĞci niĪ pomiarom bezpoĞrednio wynikającym ze
Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych. Dane te powinny byü rozpatrywanie łącznie ze Skonsolidowanymi
Sprawozdaniami Finansowymi. W ocenie Emitenta inne dane finansowe lub wskaĨniki finansowe prezentowane
w Prospekcie nie stanowią Alternatywnych Pomiarów Wyników.
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W tabeli poniĪej przedstawiono podstawowe Alternatywne Pomiary Wyników wykorzystywane przez Zarząd w analizie
działalnoĞci Grupy za wskazane okresy.
Okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony*

30 czerwca
2016 r.**

Rok obrotowy zakoĔczony

30 wrzeĞnia
2015 r.***

30 czerwca
2015 r.

30 czerwca
2014 r.

Zmiana %

30 czerwca
2013 r.

Okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r. /
okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
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

36,2%

30,8%

30,4%

36,5%

34,2%

17,5

(16,6)

6,5

RentownoĞü
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

Cykl rotacji
naleĪnoĞci
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
zobowiązaĔ
handlowych ...................

-

-

26,6

32,6

32,3

-

(18,5)

1,1

WskaĨnik płynnoĞci
bieĪącej .........................

1,72

1,90

2,19

1,36

1,62

(9,5)

61,5

(16,4)

WskaĨnik płynnoĞci
szybkiej .........................

1,22

1,43

1,45

1,12

1,27

(14,7)

29,6

(11,9)

Ogólnego zadłuĪenia .....

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)

WskaĨnik pokrycia
majątku trwałego ...........

1,24

1,53

1,38

1,18

1,20

(19,0)

17,1

(1,7)

WskaĨnik rentownoĞci
aktywów (ROA) ...........

-

-

12,9%

17,2%

12,8%

-

(25,0)

34,2

WskaĨnik rentownoĞci
kapitału własnego
(ROE) ............................

-

-

24,1%

33,6%

27,4%

-

(28,4)

22,6

WskaĨniki
rentownoĞci
sprzedaĪy
ZyskownoĞü
sprzedaĪy.......................
WskaĨniki
przepływów
pieniĊĪnych

WskaĨniki
zarządzania
majątkiem

WskaĨniki płynnoĞci
finansowej

WskaĨniki
zadłuĪenia

WskaĨniki
zyskownoĞci

ħródło: Spółka.
__________________________
* W zakresie okresów Ğródrocznych Spółka dokonuje kalkulacji jedynie wybranych Alternatywnych Pomiarów Wyników.
**Dla okresu 9 miesiĊcy we wskaĨnikach zarządzania majątkiem zamiast 360 dni przyjĊto 270 dni.
***Dla roku obrotowego zakoĔczonego 30 wrzeĞnia 2015 r. we wskaĨnikach zarządzania majątkiem zamiast 360 dni przyjĊto 450 dni.
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W tabeli poniĪej 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 działalnoĞci operacyjnej powiĊkszona
o amortyzacjĊ.

EBITDA stanowi miarĊ wyników operacyjnych Spółki
nieuwzglĊdniających wpływu amortyzacji Ğrodków trwałych
i wartoĞci niematerialnych, co pozwala na porównywanie
wyników niezaleĪnie od zmian w stanie posiadanych
Ğrodków trwałych, mogących wpływaü poprzez wartoĞü
amortyzacji na inne miary wyników.

Zysk operacyjny ............................... Spółka definiuje zysk operacyjny jako zysk (strata)
brutto ze sprzedaĪy pomniejszony o koszty
sprzedaĪy, koszty ogólnego zarządu i pozostałe
koszty operacyjne, a powiĊkszony o pozostałe
przychody operacyjne.

Zysk operacyjny stanowi miarĊ wyników operacyjnych Spółki
nieuwzglĊdniających wpływu podatku dochodowego, wyniku
na działalnoĞci inwestycyjnej, wyniku na transakcjach
finansowych i wyniku na róĪnicach kursowych, co pozwala na
porównywanie wyników niezaleĪnie od wpływu zmiany
struktury finansowania, wysokoĞci podatku dochodowego i
wpływu róĪnic kursowych.

ZyskownoĞü sprzedaĪy .................... Spółka definiuje i oblicza zyskownoĞü sprzedaĪy
jako zysk (strata) brutto ze sprzedaĪy/przychody ze
sprzedaĪy.

WskaĨnik zyskownoĞci (rentownoĞci) sprzedaĪy okreĞla
wysokoĞü zysku osiągniĊtego ze sprzedaĪy, po odliczeniu
kosztów sprzedanych produktów, usług, towarów
i materiałów. UmoĪliwia okreĞlenie marĪy brutto ze
sprzedaĪy Grupy, a w konsekwencji mierzy zdolnoĞü do
generowania zysku z podstawowej działalnoĞci operacyjnej
Grupy.

Spółka definiuje i oblicza rentownoĞü gotówkową
RentownoĞü gotówkowa/marĪa
EBITDA........................................... jako EBITDA (zysk (strata) z działalnoĞci
operacyjnej + amortyzacja)/przychody ze sprzedaĪy.

WskaĨnik rentownoĞci gotówkowej jest miarą zdolnoĞci
Grupy do generowania gotówki z podstawowej działalnoĞci
operacyjnej (efektywnoĞci działalnoĞci operacyjnej).

Obsługa długu .................................. Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik obsługi długu
jako EBITDA (zysk (strata) z działalnoĞci
operacyjnej + amortyzacja)/odsetki od
oprocentowanych zobowiązaĔ finansowych*.

WskaĨnik obsługi długu umoĪliwia ocenĊ zdolnoĞci Grupy
do pokrycia odsetek od oprocentowanych zobowiązaĔ
finansowych z wypracowanej nadwyĪki finansowej
z działalnoĞci operacyjnej (EBITDA).

Cykl rotacji naleĪnoĞci
Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji naleĪnoĞci
WskaĨnik cyklu rotacji naleĪnoĞci umoĪliwia analizĊ cyklu
handlowych ...................................... handlowych jako naleĪnoĞci w dniach (360 x
regulowania naleĪnoĞci przez odbiorców Grupy.
naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
naleĪnoĞci/przychody ze sprzedaĪy w odniesieniu do
okresu 12 miesiĊcy oraz 270 x naleĪnoĞci z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci/przychody
ze sprzedaĪy w odniesieniu do okresu 9 miesiĊcy).
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 mieciĊcy oraz 270 x zapasy /koszty według
rodzaju – amortyzacja w odniesieniu do okresu
9 miesiĊcy).

WskaĨnik cyklu rotacji zapasów umoĪliwia analizĊ
poziomu odnawialnoĞci zapasów Grupy dla zrealizowanej
sprzedaĪy.

Cykl rotacji zobowiązaĔ
Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowiązaĔ
handlowych ...................................... handlowych jako zobowiązania w dniach (360 x
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania/koszt według rodzaju – amortyzacja
w odniesieniu do okresu 12 miesiĊcy oraz 270 x
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania/koszt według rodzaju – amortyzacja
w odniesieniu do okresu 9 miesiĊcy).

WskaĨnik rotacji zobowiązaĔ handlowych umoĪliwia
analizĊ okresu, jaki jest wymagany do spłaty przez GrupĊ
jej zobowiązaĔ krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

WskaĨnik płynnoĞci bieĪącej ........... Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik płynnoĞci
bieĪącej jako aktywa obrotowe na koniec danego
okresu/zobowiązania krótkoterminowe na koniec
danego okresu.

WskaĨnik płynnoĞci bieĪącej wskazuje na potencjalną
zdolnoĞü Grupy do spłaty bieĪących zobowiązaĔ za
pomocą krótkoterminowych aktywów.

WskaĨnik płynnoĞci szybkiej ........... Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik płynnoĞci szybkiej WskaĨnik płynnoĞci szybkiej okreĞla potencjalną zdolnoĞü
jako aktywa obrotowe na koniec danego okresu
Grupy do spłacenia swoich krótkoterminowych zobowiązaĔ
aktywami o wysokiej płynnoĞci.
– zapasy na koniec danego okresu/zobowiązania
krótkoterminowe na koniec danego okresu.
Ogólnego zadłuĪenia ........................ Spółka definiuje i oblicza ogólne zadłuĪenie jako
zobowiązania na koniec danego okresu/aktywa na
koniec danego okresu.

WskaĨnik ogólnego zadłuĪenia wskazujący na stopieĔ,
w jakim Grupa jest finansowana kapitałem obcym.
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Nazwa Alternatywnego
Pomiaru Wyników

Uzasadnienie zastosowania danego
Alternatywnego Pomiaru Wyników

Definicja

Dług netto/EBITDA .........................Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik długu
netto/EBITDA jako oprocentowane zadłuĪenie
finansowe netto**/EBITDA (zysk (strata)
z działalnoĞci operacyjnej + amortyzacja).

WskaĨnik Dług netto/EBITDA okreĞla zdolnoĞü Grupy do
spłaty swojego oprocentowanego zadłuĪenia za pomocą
Ğrodków pieniĊĪnych wypracowanych na poziomie
operacyjnym.

Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik pokrycia majątku WskaĨnik pokrycia majątku trwałego wskazuje stopieĔ,
WskaĨnik pokrycia majątku
w jakim kapitał własny Grupy pokrywa jej aktywa trwałe.
trwałego............................................ trwałego jako kapitał własny na koniec danego
okresu + zobowiązania długoterminowe na koniec
danego okresu/aktywa trwałe na koniec danego
okresu.
WskaĨnik rentownoĞci aktywów
Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik ROA (stopa
WskaĨnik rentownoĞci aktywów (ROA) wskazuje, jaka jest
(ROA) .............................................. zwrotu z aktywów) jako zysk (strata) netto/aktywa na rentownoĞü wszystkich aktywów Grupy w stosunku do
wypracowanego przez nie zysku netto.
koniec danego okresu.
Spółka definiuje i oblicza wskaĨnik rentownoĞci
WskaĨnik rentownoĞci kapitału
własnego (ROE) ............................... kapitału własnego (ROE) jako zysk (strata) netto/
kapitał własny na koniec danego okresu.

WskaĨnik rentownoĞci kapitału własnego (ROE) wskazujĊ
na stopĊ zwrotu z zainwestowanego przez akcjonariuszy
Grupy kapitału.

ħródło: Spółka.
__________________________
*Spółka definiuje i oblicza odsetki od oprocentowanych zobowiązaĔ finansowych jako koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych
niewycenianych w wartoĞci godziwej przez wynik finansowy pomniejszone o odsetki od zobowiązaĔ z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązaĔ (zgodnie ze specyfikacją kosztów finansowych przedstawioną w Tabeli nr 17.5 Koszty finansowe zaprezentowanej w Skonsolidowanym
Rocznym Sprawozdaniu Finansowym).
**Spółka definiuje i oblicza oprocentowane zadłuĪenie finansowe netto jako kredyty, poĪyczki, inne instrumenty dłuĪne powiĊkszone o leasing
finansowy i pomniejszone o Ğrodki pieniĊĪne i ich ekwiwalenty.

Sytuacja finansowa
PoniĪsze omówienie przedstawia wybrane pozycje Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych. W celu uzyskania
informacji o zasadach rachunkowoĞci, na podstawie których sporządzane są historyczne informacje finansowe Grupy,
zob. rozdz. „Istotne zasady rachunkowoĞci i oszacowania” poniĪej oraz noty do Skonsolidowanych SprawozdaĔ
Finansowych znajdujących siĊ w Prospekcie.
Aktywa
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat aktywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.
AKTYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r./
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

AKTYWA TRWAŁE
WartoĞü firmy................................

26.823

28.520

1.876

1.876

(6,0)

1420,3

0,0

WartoĞci 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

NieruchomoĞci inwestycyjne ..........

20.498

20.863

24.517

23.655

(1,7)

(14,9)

3,6

Inwestycje w jednostkach
zaleĪnych........................................

650

-

43

23

-

(100,0)

87,0

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

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci i poĪyczki .....................

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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Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.
AKTYWA
Długoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe ............................

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r./
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)
-

-

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)
-

-

-

-

-

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

Zapasy............................................

78.253

86.220

33.892

30.884

(9,2)

154,4

9,7

NaleĪnoĞci z tytułu umów o
usługĊ budowlaną...........................

-

-

-

-

-

-

-

NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe naleĪnoĞci .....

175.349

131.885

149.414

96.472

33,0

(11,7)

54,9

NaleĪnoĞci z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego ...................

-

112

71

146

(100,0)

57,7

(51,4)

PoĪyczki.........................................

-

-

-

-

-

-

-

Pochodne instrumenty finansowe ...

1.534

2.916

288

-

(47,4)

912,5

-

Pozostałe krótkoterminowe
aktywa finansowe...........................

-

756

-

-

(100,0)

-

-

Krótkoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe ............................

5.727

4.739

2.964

2.562

20,8

59,9

15,7

7.593

29.395

8.385

12.922

(74,2)

250,6

(35,1)

AKTYWA OBROTOWE

ĝrodki pieniĊĪne i ich

ekwiwalenty ...................................
Aktywa zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaĪy ............

-

-

-

-

-

-

-

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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Najistotniejszymi składnikami aktywów Grupy w okresie objĊtym historycznymi informacjami finansowymi były: (i)
rzeczowe aktywa trwałe; (ii) naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleĪnoĞci oraz (iii) zapasy, które na dzieĔ
30 czerwca 2016 r. stanowiły odpowiednio 53,5%, 23,7% i 10,6% sumy aktywów Grupy, według stanu na dzieĔ 30 wrzeĞnia
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 dzieĔ 30 czerwca 2014 r. oraz 57,9%, 23,2% i 7,4% sumy aktywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2013 r.
Wzrost wartoĞci aktywów trwałych odnotowany na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. w stosunku do wartoĞci odnotowanej na dzieĔ
30 czerwca 2014 r. wynikał miĊdzy innymi z: (i) rozpoczĊcia budowy zakładu w Grudziądzu oraz (ii) przejĊcia spółki Grange
Fencing. Natomiast wzrost wartoĞci aktywów obrotowych wynikał z faktu przejĊcia spółki Grange Fencing oraz
charakterystyki działalnoĞci Spółki wynikającej z sezonowoĞci, w związku, z którą aktywa obrotowe na dzieĔ 30 czerwca
danego roku kształtują siĊ na innym poziomie niĪ odpowiednio na dzieĔ 30 wrzeĞnia danego roku.
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Pasywa
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat pasywów Grupy na wskazane w niej daty.
Na dzieĔ
30 czerwca

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2016 r.

PASYWA

Na dzieĔ
30 czerwca

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r./
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy .......................

27.896

27.896

50

4.170

0,0

55.692,0

(98,8)

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

-

-

-

-

-

-

-

Kapitał ze sprzedaĪy akcji
powyĪej ich wartoĞci nominalnej ...

14.432

14.432

-

-

0,0

-

-

Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających oraz róĪnice
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 przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej ....................................

47.869

80.838

82.311

53.335

(40,8)

(1,8)

54,3

Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej ....................................

370.121

331.571

243.313

192.840

11,6

36,3

26,2

Udziały mniejszoĞci .......................

-

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

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne .........................

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 zobowiązania ..................

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

-

-

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ pracowniczych ..............

676

490

449

356

38,0

9,1

26,1

Pozostałe rezerwy
długoterminowe..............................

18

-

-

-

-

Długoterminowe rozliczenia
miĊdzyokresowe .............................

3.639

3.613

3.941

4.204

0,7

(8,3)

(6,3)

Zobowiązania długoterminowe....

212.234

171.189

89.996

133.476

24,0

90,2

(32,6)
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Na dzieĔ
30 czerwca

2016 r.

PASYWA

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

2015 r.

Na dzieĔ
30 czerwca

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Zmiana
Na dzieĔ
30 czerwca
2016 r./
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
2015 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r./
Na dzieĔ
30 czerwca
2013 r.

(%)

ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
zobowiązania ................................

45.697

41.689

65.440

25.517

9,6

(36,3)

156,5

Zobowiązania z tytułu bieĪącego
podatku dochodowego ...................

4.199

8.561

136

-

(51,0)

6.194,9

-

Kredyty, poĪyczki, inne
instrumenty dłuĪne .........................

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)

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
ĞwiadczeĔ 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
miĊdzyokresowe ............................

32.695

25.387

28.937

20.618

28,8

(12,3)

40,3

Zobowiązania krótkoterminowe .....

156.485

116.977

143.892

88.212

33,8

(18,7)

63,1

Zobowiązania 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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Najistotniejszymi składnikami pasywów Grupy w okresie objĊtym historycznymi informacjami finansowymi były:
(i) kredyty, poĪyczki, inne instrumenty dłuĪne; (ii) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
oraz (iii) rozliczenia miĊdzyokresowe, stanowiły odpowiednio 33,2%, 6,2% i 4,9% sumy pasywów Grupy, według stanu
na dzieĔ 30 czerwca 2016 r., 28,4%, 6,7% i 4,7% sumy pasywów Grupy, według stanu na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r.,
24,1%, 13,7% i 6,9% sumy pasywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. oraz 35,6%, 6,1% i 6,0% sumy
pasywów Grupy według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2013 r. Na krótkoterminowe rozliczenia miĊdzyokresowe składają siĊ
głównie rezerwy na bonus dla klientów Grupy, które są związane z realizowaną sprzedaĪą drewnianej architektury
ogrodowej (krajową oraz zagraniczną). WiĊkszoĞü z nich jest ostatecznie rozliczana w kolejnym roku obrotowym Grupy
(najczĊĞciej w I kwartale roku kalendarzowego).
Wzrost wartoĞci kredytów długoterminowych na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. w stosunku do dnia 30 czerwca 2014 r.
wynikał głównie z zaciągniĊcia kredytu akwizycyjnego na przejecie Grange Fencing oraz kredytu inwestycyjnego na
budowĊ zakładu w Grudziądzu.
Wzrost wartoĞci kredytów krótkoterminowych na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. w stosunku do dnia 30 wrzeĞnia 2015 r.
wynikał głównie z: (i) charakterystyki działalnoĞci Spółki wynikającej z sezonowoĞci, w wyniku, której zapotrzebowanie
na kapitał obrotowy netto, które jest finansowane kredytami krótkoterminowymi, jest wyĪsze na koniec czerwca danego
roku niĪ na koniec wrzeĞnia danego roku; oraz (ii) nadpłynnoĞci, którą Grupa miała na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. NaleĪy
wskazaü, iĪ w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 wrzeĞnia 2015 r. Grupa, istotnie zmniejszyła swoje zadłuĪenie
krótkoterminowe z tytułu kredytów. Na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. Grupa była nadpłynna, o czym Ğwiadczą wyliczone na
ten dzieĔ wskaĨniki płynnoĞci (zob. rozdz. „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Alternatywne Pomiary
Wyników – analiza wskaĨnikowa”). W okresie od dnia 30 wrzeĞnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. w związku
z realizacją budowy zakładu w Grudziądzu i zaangaĪowaniem przez GrupĊ Ğrodków na realizacje tej inwestycji płynnoĞü
Spółki wróciła do normalnych poziomów, co wiązało siĊ ze wzrostem kredytów krótkoterminowych.
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ZadłuĪenie finansowe
Zasady szacowania zapotrzebowania na finansowanie Grupy
Grupa w oparciu o wewnĊtrzne prognozy finansowe oraz plany inwestycyjne przygotowuje krótko- oraz długookresowe
zapotrzebowanie na finansowanie. W zaleĪnoĞci od bieĪącej i przewidywanej sytuacji płynnoĞciowej powyĪsze
zapotrzebowanie jest pokrywane ze Ğrodków własnych Grupy lub teĪ w postaci finansowania zewnĊtrznego, m.in. w postaci
kredytów, leasingów, poĪyczek. Grupa, dokonując wyboru odpowiedniej struktury finansowania (udział Ğrodków własnych
i udział Ğrodków zewnĊtrznych), ocenia obecną i przewidywaną relacjĊ kapitału własnego i obcego w strukturze bilansu
Grupy. W wyborze odpowiedniej struktury finansowania Grupa stosuje zasadĊ, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny byü
finansowane Ğrodkami własnymi lub długoterminowym finansowaniem zewnĊtrznym. W obszarze bieĪącego zarządzania
Ğrodkami finansowymi Grupa dąĪy do dostosowania terminów zapłaty zobowiązaĔ handlowych z terminem spływu
naleĪnoĞci handlowych. Prowadzona przez GrupĊ polityka finansowa i zarządzanie Ğrodkami finansowymi ograniczająca
utratĊ płynnoĞci finansowej ma zapewniaü właĞciwy stopieĔ bieĪącej i przyszłej płynnoĞci finansowej.
ZadłuĪenie finansowe na dzieĔ 30 czerwca 2016 r.
Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. zobowiązania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek i leasingów wynosiły
251,2 mln PLN, z czego 61,5 mln PLN przypadało na zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 189,8 mln PLN na
zobowiązania długoterminowe. W porównaniu z zobowiązaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek
i leasingów na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. wysokoĞü zadłuĪenia wzrosła o 49,9 mln PLN głównie ze wzglĊdu na
zaciągniĊcie kredytów współfinansujących budowĊ zakładu w Grudziądzu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o istotnych zobowiązaniach Grupy zob. rozdz. „Opis działalnoĞci – Istotne
umowy”.
Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu zawartych i uruchomionych kredytów na poziomie
220,3 mln PLN. Dodatkowo Grupa na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. posiadała zawarte trzy umowy kredytowe, które jeszcze
nie zostały uruchomione, tj. (i) dwa kredyty na budowĊ Zakładu Pellet w Grudziądzu (odpowiednio 8.663 tys. EUR oraz
1.654 tys. GBP) oraz (ii) liniĊ finansowania wielocelowego – na finansowanie fazy operacyjnej działalnoĞci zakładu
w Grudziądzu (kwota limitu 50 mln PLN).
ZadłuĪenie finansowe na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r.
Na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r. zobowiązania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek i leasingów wynosiły
180,4 mln PLN, z czego 30,5 mln PLN przypadało na zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 149,9 mln PLN na
zobowiązania długoterminowe. W porównaniu z zobowiązaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek
i leasingów na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. wysokoĞü zadłuĪenia wzrosła o 56,6 mln PLN głównie ze wzglĊdu na
zaciągniĊcie kredytu akwizycyjnego na zakup udziałów Grange Fencing (w wysokoĞci ok. 10,7 mln GBP).
Na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. zobowiązania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek i leasingów wynosiły
123,8 mln PLN, z czego 39,3 mln PLN przypadało na zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 84,5 mln PLN na
zobowiązania długoterminowe. W porównaniu z zobowiązaniami Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek
i leasingów na dzieĔ 30 czerwca 2013 r. wysokoĞü zadłuĪenia spadła o 36,7 mln PLN głównie ze wzglĊdu na spłaty
długoterminowych kredytów zgodnie z zakładanymi harmonogramami spłat.
Na dzieĔ 30 czerwca 2013 r. łączne zobowiązania Grupy z tytułu oprocentowanych kredytów, poĪyczek i leasingów
wynosiły 160,5 mln PLN, z czego 32,4 mln PLN przypadało na zobowiązania krótkoterminowe, natomiast 128,1 mln
PLN na zobowiązania długoterminowe.
W tabeli poniĪej przedstawiono przyznane limity kredytowe w rachunku bieĪącym Grupy według stanu na wskazane daty.
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

Na dzieĔ 30 czerwca
2014 r.

2015 r.

2013 r.

(tys. PLN)
Przyznane limity kredytowe w rachunku bieĪącym .....................................................

46.625

45.770

43.292

Wykorzystane kredyty w rachunku bieĪącym .............................................................

16.005

-

-

Wolne limity kredytowe w rachunku bieĪącym...........................................................

30.620

45.770

43.292

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
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Na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r. Grupa była leasingobiorcą nieruchomoĞci,
maszyn/urządzeĔ produkcyjnych oraz samochodów. Zobowiązania z tytułu leasingu są efektywnie zabezpieczone, gdyĪ
prawa do aktywów w leasingu wracają do leasingodawcy w przypadku naruszenia umowy po stronie leasingobiorcy.
W poniĪszej tabeli przedstawiono zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Grupy na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r.,
30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r.
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

Na dzieĔ 30 czerwca
2014 r.

2015 r.

2013 r.

(tys. PLN)
Zobowiązanie 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

- powyĪej 5 lat.............................................................................................................

-

-

-

(-) przyszłe opłaty finansowe z tytułu leasingu finansowego ......................................

(104)

(329)

(673)

WartoĞü bieĪąca zobowiązaĔ z tytułu leasingu finansowego..................................

4.345

8.562

12.547

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Zobowiązania finansowe
Tabela poniĪej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz
30 czerwca 2013 r. według daty zapadalnoĞci na podstawie umownych niezdyskontowanych płatnoĞci.

Do 6 miesiĊcy

6 do 12
miesiĊcy

1 do 3 lat

PowyĪej 5 lat

3 do 5 lat

Zobowiązania
razem bez
dyskonta

(tys. PLN)
Na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015
Kredyty w rachunku kredytowym ..............

13.848

9.621

Kredyty w rachunku bieĪącym ...................

89.917

18.775

18.962

16.005

151.124
16.005

PoĪyczki.....................................................

596

Faktoring....................................................

2

Leasing finansowy .....................................

1.650

1.387

1.412

4.449

Pochodne instrumenty finansowe ...............

619

328

288

1.236

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania finansowe .....

39.479

166

1.934

1

Ekspozycja na ryzyko płynnoĞci
razem ........................................................

55.576

20.178

112.180

19.320

Kredyty w rachunku kredytowym ..............

11.034

12.170

50.784

27.513

101.502

Kredyty w rachunku bieĪącym ...................

419

PoĪyczki.....................................................

523

347

12.297

2.350

15.517

Faktoring....................................................

4

Leasing finansowy .....................................

1.855

Pochodne instrumenty finansowe ...............

470

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania finansowe .....

64.159

Ekspozycja na ryzyko płynnoĞci
razem ........................................................

77.994

9.004

2.913

544

7.640

20.697
2

41.580
26.602

233.857

Na dzieĔ 30 czerwca 2014

419

4
1.865

5.170

8.890
470

14.383

280

277

539

65.255

68.531

30.141

539

191.587
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Do 6 miesiĊcy

6 do 12
miesiĊcy

1 do 3 lat

3 do 5 lat

PowyĪej 5 lat

Zobowiązania
razem bez
dyskonta

(tys. PLN)

Na dzieĔ 30 czerwca 2013
Kredyty w rachunku kredytowym ..............

14.528

Kredyty w rachunku bieĪącym ...................

486

13.057

65.734

PoĪyczki .....................................................

639

Faktoring ....................................................

1.122

Leasing finansowy......................................

1.973

1.972

7.333

Pochodne instrumenty finansowe ...............

2.220

310

835

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania finansowe .....

24.836

Ekspozycja na ryzyko płynnoĞci
razem .........................................................

45.805

29.343

18.178

140.840
486

420

1.698

14.208

16.965
1.122

1.942

13.220
3.365
24.836

15.759

75.599

45.493

18.178

200.834

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe
Aktywa i zobowiązania warunkowe oraz pozabilansowe Grupy na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. opisano w Nocie nr 7 do
ĝródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.
Ograniczenia wykorzystania zasobów kapitałowych wynikaj ące z przepisów prawa
Spółka jest spółką akcyjną powstałą i działającą 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 są okreĞlone prawem, a konkretnie okreĞla je Kodeks Spółek
Handlowych. Zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych kapitał zapasowy tworzy siĊ w celu pokrycia strat. Co
najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osiągnie on wysokoĞü
równą jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysokoĞci jednej trzeciej kapitału zakładowego
spółki, moĪe byü przeznaczony wyłącznie 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 nadwyĪkĊ przy emisji akcji powyĪej ich wartoĞci nominalnej przenosi
siĊ na kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto dopłaty do kapitału dokonywane przez
akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych praw są równieĪ przenoszone na kapitał zapasowy, jednak nie
moĪna ich wykorzystywaü do pokrycia Īadnych odpisów nadzwyczajnych lub strat. Zgodnie z art. 344 Kodeksu Spółek
Handlowych podczas trwania spółki nie wolno zwracaü akcjonariuszowi dokonanych wpłat na poczet akcji ani w całoĞci,
ani w czĊĞci, z wyjątkiem przypadków okreĞlonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Poza wyĪej wymienionymi ograniczeniami nie wystĊpują inne ograniczenia w wykorzystaniu przez SpółkĊ i Podmioty
z Grupy dostĊpnych zasobów kapitałowych, które miały, mają lub mogłyby mieü bezpoĞredni lub poĞredni istotny wpływ
na uĪywanie przez GrupĊ Ğrodków kapitałowych w działalnoĞci operacyjnej.
Ograniczenie wykorzystania zasobów kapitałowych wynikające z umów kredytowych i poĪyczek
Opis zobowiązaĔ ograniczających GrupĊ w wykorzystaniu czĊĞci jej zasobów kapitałowych znajduje siĊ w rozdziale
„Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy”.
PłynnoĞü i zasoby kapitałowe
W okresie objĊtym historycznymi danymi finansowymi oraz obecnie głównym Ĩródłem płynnoĞci dla Grupy są:
(i) Ğrodki pieniĊĪne uzyskane z działalnoĞci operacyjnej; (ii) kredyty i poĪyczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring.
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SezonowoĞü potrzeb kredytowych
Potrzeby kredytowe są związane z sezonowoĞcią, która wymaga zwiĊkszonego finansowania zewnĊtrznego w okresie
grudzieĔ-czerwiec. Na róĪnych etapach cyklu sezonowoĞci, celem utrzymania odpowiedniej płynnoĞci, Grupa stosuje
róĪne produkty (kredyty obrotowe, faktoring). W okresie od sierpnia do wrzeĞnia Spółka zamyka swój cykl gotówkowy
i w tym okresie zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe jest najniĪsze. Od tego momentu wraz z budową stoków
magazynowych (przy coraz niĪszej sprzedaĪy) coraz szybciej wzrasta zapotrzebowanie kredytowe (w strukturze
finansowania kredyty obrotowe finansują w tym okresie głównie zapasy). Intensywna sprzedaĪ produktów architektury
ogrodowej rozpoczyna siĊ w lutym, ale z uwagi na ustalone z klientami terminy zapłaty za naleĪnoĞci, to
zapotrzebowanie na finansowanie kredytowe ciągle wzrasta. Maksymalne potrzeby kredytowe Spółka odnotowuje dla
całego rocznego cyklu w miesiącach marzec-kwiecieĔ (w strukturze kredyty finansują w tym okresie zapasy
i naleĪnoĞci). Od tego momentu zapotrzebowanie sukcesywnie spada (w strukturze kredyty finansują głównie
naleĪnoĞci), a minimalne zapotrzebowanie Spółka osiąga we wrzeĞniu – zamykając roczny cykl.
Przepływy pieniĊĪne
W okresie od 30 czerwca 2013 r. do Daty Prospektu głównym Ĩródłem płynnoĞci dla Grupy są: (i) Ğrodki pieniĊĪne
uzyskane z działalnoĞci operacyjnej, (ii) kredyty i poĪyczki; (iii) leasingi oraz (iv) faktoring.
Główne potrzeby finansowe Grupy obejmują finansowanie działalnoĞci operacyjnej i wydatków inwestycyjnych oraz
terminową spłatĊ zadłuĪenia z tytułu kredytów w rachunku kredytowym (w tym takĪe inwestycyjnych). Celem strategii
finansowej Spółki jest utrzymanie równowagi pomiĊdzy ciągłoĞcią a elastycznoĞcią finansowania przez korzystanie z
róĪnych Ĩródeł finansowania. Grupa finansuje wydatki inwestycyjne głównie z wpływów generowanych z działalnoĞci
operacyjnej z ewentualnym wykorzystywaniem dostĊpnego kredytu w rachunku bieĪącym oraz w przypadku znaczących
wydatków inwestycyjnych – takĪe z kredytów inwestycyjnych. Dodatnie przepływy pieniĊĪne netto z działalnoĞci
operacyjnej wynikały przede wszystkim z zysku netto (udział zysku netto kształtował siĊ na poziomie od 60% do 90%).
W tabeli poniĪej przedstawiono wybrane dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniĊĪnych za okres
9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r., okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. oraz za kaĪde z trzech lat
obrotowych zakoĔczonych, odpowiednio, 30 wrzeĞnia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. i 2013 r.
Za okres
Za okres
12 miesiĊcy
9 miesiĊcy
zakoĔczony
zakoĔczony
30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2015 r.
(tys. PLN)
(niezbadane)

Za okres
od 1 lipca 2014 r.
do 30 wrzeĞnia
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)
(zbadane)

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
operacyjnej ......................................................

50.283

54.311

122.201

56.870

77.369

(115.357)

(84.741)

(126.526)

(22.483)

(5.404)

43.272

48.142

25.335

(38.924)

(69.278)

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
inwestycyjnej ..................................................

ĝrodki pieniĊĪne netto z działalnoĞci
finansowej .......................................................

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Przepływy Ğrodków pieniĊĪnych z działalnoĞci operacyjnej
Okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r.
W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieniĊĪne netto
z działalnoĞci operacyjnej w wysokoĞci 50,3 mln PLN. Dodatnie przepływy Ğrodków pieniĊĪnych netto z działalnoĞci
operacyjnej wynikały przede wszystkim z wypracowanego zysku netto.
Rok obrotowy 2014/2015
DziałalnoĞü operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniĊĪne netto w wysokoĞci 122,2 mln PLN. Dodatnie
przepływy Ğrodków pieniĊĪnych netto z działalnoĞci operacyjnej wynikały przede wszystkim z (i) wydłuĪenia roku
obrotowego 2014/2015 o trzy miesiące; (ii) konsolidacji wyników finansowych Grange Fencing od 1 grudnia 2014 r.
oraz (iii) zakoĔczenia roku obrotowego 2014/2015 w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r., który jest okresem niĪszego
zapotrzebowania Grupy na kapitał obrotowy.
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Rok obrotowy 2013/2014
DziałalnoĞü operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniĊĪne netto w wysokoĞci 56,9 mln PLN. Dodatnie
przepływy Ğrodków pieniĊĪnych netto z działalnoĞci operacyjnej wynikały przede wszystkim z wypracowanego zysku netto.
Przepływy Ğrodków pieniĊĪnych z działalnoĞci inwestycyjnej
Okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r.
W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. działalnoĞü inwestycyjna spowodowała wypływy Ğrodków
pieniĊĪnych netto w wysokoĞci 115,4 mln PLN. Wypływy Ğrodków pieniĊĪnych dotyczyły głównie nabycia rzeczowych
aktywów trwałych związanych z realizacją budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudziądzu (zob. pkt „Wydatki
inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 30 wrzeĞnia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.” poniĪej).
Rok obrotowy 2014/2015
DziałalnoĞü inwestycyjna spowodowała wypływy Ğrodków pieniĊĪnych netto w wysokoĞci 126,6 mln PLN. Wypływy
Ğrodków pieniĊĪnych były związane z wydatkami na (i) nabycia za kwotĊ 70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na
rynku drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawcą
drewnianej architektury ogrodowej; (ii) nabycia rzeczowych aktywów przez SpółkĊ; oraz (iii) rozpoczĊcia przez
MrGarden budowy Zakładu Produkcji Architektury Ogrodowej w Grudziądzu, które to wydatki wyniosły ponad 35 mln
PLN (zob. pkt „Wydatki inwestycyjne – Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.” poniĪej).
Rok obrotowy 2013/2014
DziałalnoĞü inwestycyjna spowodowała wypływy Ğrodków pieniĊĪnych netto w wysokoĞci 22,5 mln PLN. Wypływy
Ğrodków pieniĊĪnych były związane głównie z wydatkami na nabycia rzeczowych aktywów trwałych przez SpółkĊ, 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.” poniĪej).
Przepływy Ğrodków pieniĊĪnych z działalnoĞci finansowej
Okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r.
W okresie 9 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. działalnoĞü finansowa wygenerowała dodatnie przepływy
pieniĊĪne netto w wysokoĞci 43,3 mln PLN, które wynikały głównie z zaciągniĊcia kredytów współfinansujących
budowĊ zakładu w Grudziądzu.
Rok obrotowy 2014/2015
DziałalnoĞü spowodowała wpływy Ğrodków pieniĊĪnych netto na kwotĊ 25,3 mln PLN. Wpływy Ğrodków pieniĊĪnych
były głównie związane z zaciągniĊciem kredytu akwizycyjnego na zakup Grange Fencing.
Rok obrotowy 2013/2014
DziałalnoĞü spowodowała wypływy Ğrodków pieniĊĪnych netto na kwotĊ 38,9 mln PLN. Wypływy Ğrodków pieniĊĪnych
były związane ze spłatą kredytów i poĪyczek (31,6 mln PLN) oraz wypłatą dywidendy (12,0) mln PLN.
Wydatki inwestycyjne
W latach obrotowych zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz 30 czerwca 2014 i 2013 r., oraz w okresie dziewiĊciu
miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2016 r. łączne 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 Grudziądzu; (iii) przeprowadzanych cyklicznie modernizacji zakładów produkcyjnych w Jeleniowie, Zielonej Górze
oraz LubiĊcinie; 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 powyĪsze wydatki inwestycyjne przede wszystkim ze Ğrodków
własnych oraz z wykorzystaniem finansowania zewnĊtrznego w formie kredytów bankowych, poĪyczek lub leasingów.
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Wydatki inwestycyjne w okresie 1 paĨdziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
W okresie od 1 paĨdziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 119,8 mln PLN
i dotyczyły głównie nabycia rzeczowych aktywów trwałych związanych z realizacją budowy zakładu architektury
ogrodowej w Grudziądzu.
PowyĪsze wydatki inwestycyjne były finansowane ze Ğrodków własnych pochodzących z bieĪącej działalnoĞci
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 35,6 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewnĊtrznego w formie kredytów
bankowych i leasingów (w kwocie ok. 84,2 mln PLN).
Wydatki inwestycyjne w okresie 1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.
W okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r. wydatki inwestycyjne Grupy wyniosły ok. 129,9 mln PLN
i dotyczyły głównie (i) nabycia za kwotĊ 70,7 mln PLN jednego z dwóch liderów na rynku drewnianej architektury
ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing, który jest producentem i sprzedawcą drewnianej architektury
ogrodowej; (ii) nabycia za kwotĊ ok. 20 mln PLN rzeczowych aktywów, takich jak zakup turbiny w celu rozpoczĊcia
produkcji i sprzedaĪy energii elektrycznej oraz rozbudowa placu magazynowego do składowania kory w związku
z modernizacją zakładu produkcyjnego w Jeleniowie; oraz (iii) rozpoczĊcia przez MrGarden budowy Zakładu Produkcji
Architektury Ogrodowej w Grudziądzu, które to wydatki wyniosły ponad 35 mln PLN. W dniu 30 wrzeĞnia 2015 r.
udziały MrGarden zostały wniesione do Spółki aportem.
PowyĪsze wydatki inwestycyjne były finansowane ze Ğrodków własnych pochodzących z bieĪącej działalnoĞci
operacyjnej Grupy (w kwocie ok. 40,7 mln PLN) oraz z wykorzystaniem finansowania zewnĊtrznego w formie kredytów
bankowych i poĪyczek (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 SpółkĊ, takich jak budowa placu magazynowego wyrobów gotowych
w Jeleniowie oraz zakup instalacji odzysku ciepła w Zakładzie Produkcji Pellet.
PowyĪsze wydatki inwestycyjne finansowane były wyłącznie ze Ğrodków własnych pochodzących z bieĪącej działalnoĞci
operacyjnej Grupy.
BieĪące i planowane inwestycje
PoniĪej przedstawiono informacje na temat inwestycji bieĪących i planowanych, które są istotne ze wzglĊdu na charakter
działalnoĞci prowadzonej przez GrupĊ.
Planowane wydatki inwestycyjne Grupy w II półroczu roku obrotowego 2015/2016 są szacowane łącznie na około 138,3
mln PLN i bĊdą siĊ koncentrowały głównie na nabyciu rzeczowych aktywów trwałych, jak równieĪ na kontynuacji
procesu inwestycyjnego związanego z budową zakładu w Grudziądzu, przez co Spółka bĊdzie ponosiła kolejne znaczące
wydatki. Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. Grupa w wyniku budowy zakładu w Grudziądzu poniosła nakłady w wysokoĞci 169,2
mln PLN. Po zakoĔczeniu etapu inwestycji zakład architektury ogrodowej w Grudziądzu bĊdzie realizował produkcjĊ
z drewna sosnowego i Ğwierkowego w postaci płotów, pergoli, wyposaĪenia drewnianego ogrodów, winnic i parków.
DziĊki lokalizacji zakładu w Grudziądzu Grupa uzyska szerszy dostĊp do surowca. W kolejnych latach zakład
w Grudziądzu bĊdzie stopniowo rozbudowywany aĪ do osiągniĊcia docelowej zdolnoĞci produkcyjnej na poziomie
ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020, co
docelowo zwiĊkszy łączną zdolnoĞü produkcyjną Grupy do poziomu ok. 400 tys. m3 wytwarzanych produktów
drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020. NaleĪy wskazaü, iĪ zdolnoĞü produkcyjna
zakładu w Grudziądzu jak i innych zakładów Grupy zaleĪy od produkowanego w nich asortymentu. WartoĞü
poniesionych oraz planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z budową zakładu drewnianej
architektury ogrodowej w Grudziądzu do dnia 31 grudnia 2018 r. wyniesie ok. 260 mln PLN. Do koĔca roku obrotowego
2016/2017 Spółka planuje ponieĞü nakłady inwestycyjne w wysokoĞci ok. 250 mln PLN.
Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. Grupa posiada wiąĪące zobowiązania w kwocie ok. 89 mln PLN, które dotyczą
w szczególnoĞci budowy i wyposaĪenia zakładu architektury ogrodowej w Grudziądzu.
Inwestycje bieĪące i planowane są realizowane głównie na terytorium Polski, z wykorzystaniem Ğrodków własnych
Grupy oraz finansowania zewnĊtrznego w formie kredytów bankowych lub leasingów.
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Istotne zasady rachunkowoĞci i oszacowania
WartoĞci niematerialne
Do wartoĞci niematerialnych zaliczane są aktywa spełniające nastĊpujące kryteria:
Ɣ

moĪna je wyłączyü lub wydzieliü z jednostki gospodarczej i sprzedaü, przekazaü, licencjonowaü lub oddaü do
odpłatnego uĪytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak teĪ łącznie z powiązanymi z nimi
umowami, składnikami aktywów lub zobowiązaĔ lub

Ɣ

wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez wzglĊdu na to, czy są zbywalne lub moĪliwe
do wyodrĊbnienia z jednostki gospodarczej lub z innych tytułów lub zobowiązaĔ.

WartoĞci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w bilansie według ceny nabycia.
WartoĞci niematerialne nabyte w ramach transakcji przejĊcia jednostki gospodarczej są ujmowane w bilansie według
wartoĞci godziwej na dzieĔ przejĊcia.
Okres uĪytkowania wartoĞci niematerialnych w zaleĪnoĞci od ich rodzaju jest oceniany i uznawany za ograniczony lub
nieokreĞlony.
Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartoĞci niematerialne wytworzone przez jednostkĊ we własnym zakresie nie są
ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały
poniesione.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. CenĊ nabycia
zwiĊkszają wszystkie koszty związane bezpoĞrednio z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego
do uĪytkowania. Koszty poniesione po dacie oddania Ğrodka trwałego do uĪywania, takie jak koszty konserwacji
i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Po początkowym ujĊciu rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartoĞci.
PóĨniejsze nakłady przekraczające 3.500,00 PLN, odnoszące siĊ do pozycji rzeczowych aktywów trwałych, które juĪ
zostały ujĊte jako składnik aktywów, dodaje siĊ do wartoĞci bilansowej tego składnika aktywów, o ile jest
prawdopodobne, Īe Grupa uzyska przyszłe korzyĞci ekonomiczne, które przewyĪszą korzyĞci moĪliwe do osiągniĊcia
w ramach pierwotnie oszacowanych korzyĞci uzyskiwanych z juĪ posiadanego składnika aktywów.
Koszty poniesione po wprowadzeniu Ğrodka trwałego do uĪywania, takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.
Odpisy amortyzacyjne (lub umorzeniowe) odzwierciedlają utratĊ wartoĞci Ğrodków trwałych – na skutek uĪywania lub
upływu czasu – zmniejszając ich wartoĞü bilansową. Dokonuje siĊ ich drogą systematycznego rozłoĪenia wartoĞci
początkowej Ğrodka trwałego na ustalony okres uĪytkowania. RozpoczĊcie amortyzacji nastĊpuje w miesiącu nastĊpnym
po miesiącu, w którym przyjĊto Ğrodek trwały do uĪywania, a jej zakoĔczenie – nie póĨniej niĪ z chwilą zrównania
wartoĞci odpisów amortyzacyjnych z wartoĞcią początkową Ğrodka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji,
sprzedaĪy lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzglĊdnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny
sprzedaĪy netto pozostałoĞci Ğrodka trwałego.
Kluczowym czynnikiem, który powinien byü uwzglĊdniony przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki
amortyzacyjnej, jest okres ekonomicznej uĪytecznoĞci Ğrodka trwałego. Odpisy amortyzacyjne od Ğrodków trwałych
dokonywane są przy zastosowaniu metody liniowej przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej
uĪytecznoĞci.
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Grupa stosuje nastĊpujące okresy umarzania rzeczowych aktywów trwałych:
Tytuł

Stopa amortyzacji rocznej (%)

Grunty i prawo wieczystego uĪytkowania........................................................................................................

-

Budynki i lokale ...............................................................................................................................................

1,25–4,0

Urządzenia techniczne i maszyny ....................................................................................................................

2,5–25,0

ĝrodki transportu..............................................................................................................................................

10,0–28,0

Pozostałe Ğrodki trwałe ....................................................................................................................................

6,67–14,3

ħródło: Spółka.

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moĪe zostaü usuniĊta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy
nie są spodziewane Īadne ekonomiczne korzyĞci wynikające z dalszego uĪytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub
straty wynikłe ze sprzedaĪy/likwidacji lub zaprzestania uĪytkowania Ğrodków trwałych są okreĞlane jako róĪnica pomiĊdzy
przychodami ze sprzedaĪy a wartoĞcią netto tych Ğrodków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Inwestycje rozpoczĊte dotyczą Ğrodków trwałych bĊdących w toku budowy lub montaĪu i są wykazywane według cen
nabycia lub kosztu wytworzenia. ĝrodki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakoĔczenia budowy
i przekazania Ğrodka trwałego do uĪywania.
Leasing
Grupa jako leasingobiorca
Umowy leasingu finansowego, na mocy których nastĊpuje przeniesienie na GrupĊ zasadniczo całego ryzyka i poĪytków
wynikających z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzieĔ rozpoczĊcia leasingu według niĪszej
z nastĊpujących dwóch wartoĞci: wartoĞci godziwej Ğrodka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartoĞci
bieĪącej minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe rozdziela siĊ pomiĊdzy koszty finansowe
i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu w sposób umoĪliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek w stosunku
do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane w kosztach okresu, w którym je
poniesiono.
ĝrodki trwałe uĪytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane według takich samych zasad jak
stosowane do własnych aktywów Grupy. W sytuacji jednak, gdy brak wystarczającej pewnoĞci, Īe Grupa uzyska tytuł
własnoĞci przed koĔcem okresu leasingu, wówczas dany składnik jest amortyzowany przez krótszy z dwóch okresów:
szacowany okres uĪytkowania Ğrodka trwałego lub okres leasingu.

Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie poĪytki wynikające
z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu
operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
NieruchomoĞci inwestycyjne
NieruchomoĞci inwestycyjne początkowo wycenia siĊ według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzglĊdnieniem
kosztów przeprowadzenia transakcji. Po początkowym ujĊciu wartoĞü nieruchomoĞci inwestycyjnych pomniejszana jest
o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartoĞci.
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto przeznaczone do zbycia
Aktywa trwałe i grupy aktywów netto są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaĪy, jeĪeli ich wartoĞü bilansowa
zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaĪy niĪ w wyniku ich dalszego uĪytkowania. Warunek
ten uznaje siĊ za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (lub grupa aktywów netto przeznaczonych do
zbycia) jest dostĊpny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaĪy, a wystąpienie transakcji sprzedaĪy jest
bardzo prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji.
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaĪy, a takĪe grupy aktywów netto przeznaczonych do
sprzedaĪy wyceniane są po niĪszej z dwóch wartoĞci: wartoĞci bilansowej lub wartoĞci godziwej pomniejszonej o koszty
zbycia.
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Zapasy
Zapasy są wyceniane według niĪszej z dwóch wartoĞci: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i wartoĞci netto moĪliwej do
uzyskania. Na cenĊ nabycia lub koszt wytworzenia składają siĊ koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty
poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.
CenĊ nabycia lub koszt wytworzenia ustala siĊ w odniesieniu do bieĪącego, jak i poprzedniego roku wg nastĊpujących
zasad:
Ɣ

materiały i towary: wg metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”;

Ɣ

produkty gotowe i produkty w toku: wg kosztów bezpoĞrednich materiałów i robocizny powiĊkszonych o narzut
poĞrednich kosztów produkcji ustalony przy załoĪeniu normalnego wykorzystania mocy produkcyjnych,
z wyłączeniem kosztów finansowania zewnĊtrznego.

Aktualizacji wartoĞci zapasów dokonuje siĊ równieĪ w związku z utratą ich wartoĞci. Odpisy aktualizujące wartoĞü
rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich wartoĞci obciąĪają pozostałe koszty operacyjne.
Odpisy są tworzone na zapasy, których okres pozostawania na stanie magazynu wynosi:
Okres pozostawania zapasu na magazynie

Stopa odpisu aktualizującego

od 1 roku do 2 lat.............................................................................................................................................

25%

od 2 do3 lat......................................................................................................................................................

50%

od 3 do 4 lat .....................................................................................................................................................

75%

ponad 4 lata .....................................................................................................................................................

100%

zapasy niepełnowartoĞciowe ...........................................................................................................................

100%

ħródło: Spółka.

W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartoĞü rzeczowych składników obrotowych jest ona
odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.
WartoĞü netto moĪliwa do uzyskania jest to róĪnica pomiĊdzy szacowaną ceną sprzedaĪy dokonywanej w toku zwykłej
działalnoĞci gospodarczej a szacowanymi kosztami wykoĔczenia i kosztami niezbĊdnymi do doprowadzenia sprzedaĪy
do skutku.
Koszty finansowania zewnĊtrznego rzeczowych składników majątku obrotowego
Koszty finansowania zewnĊtrznego rzeczowych składników majątku obrotowego ujmowane są jako koszty w okresie,
w którym je poniesiono zgodnie z podejĞciem wzorcowym okreĞlonym w MSR 23.
Dotacje paĔstwowe
Dotacje rządowe, łącznie z niepieniĊĪnymi dotacjami wykazywanymi w wartoĞci godziwej, ujmowane są wyłącznie
wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewnoĞü, Īe Grupa spełni warunki związane z daną dotacją oraz Īe 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 kompensowaü. Natomiast w przypadku, gdy dotacja
dotyczy okreĞlonego składnika aktywów, wówczas jej wartoĞü godziwa jest ujmowana na koncie przychodów przyszłych
okresów, a nastĊpnie 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 rządowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost KonkurencyjnoĞci
PrzedsiĊbiorstw działanie 2.2 – Wsparcie konkurencyjnoĞci produktowej i technologicznej przedsiĊbiorstw.
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług
NaleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z uwzglĊdnieniem
odpisów aktualizujących wartoĞü naleĪnoĞci. Odpisy na naleĪnoĞci wątpliwe szacowane są w momencie, gdy ĞciągniĊcie
pełnej kwoty naleĪnoĞci przestało byü prawdopodobne.
Odpisy aktualizujące wartoĞü bilansową naleĪnoĞci w Grupie tworzy siĊ na nastĊpujące pozycje:
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Ɣ

naleĪnoĞci od dłuĪników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłoĞci, do wysokoĞci naleĪnoĞci
nieobjĊtej gwarancją lub innym zabezpieczeniem naleĪnoĞci zgłoszonej likwidatorowi lub sĊdziemu
komisarzowi w postĊpowaniu upadłoĞciowym,

Ɣ

naleĪnoĞci od dłuĪników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoĞci, jeĪeli majątek dłuĪnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postĊpowania upadłoĞciowego – w pełnej wysokoĞci naleĪnoĞci,

Ɣ

naleĪnoĞci kwestionowanych przez dłuĪników (naleĪnoĞci sporne) oraz z których zapłatą dłuĪnik zalega,
a według oceny jego sytuacji majątkowej i finansowej spłata naleĪnoĞci w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna – do wysokoĞci roszczenia nieznajdującego pokrycia w gwarancji lub innym zabezpieczeniu,

Ɣ

naleĪnoĞci stanowiących równowartoĞü kwot podwyĪszających naleĪnoĞci, w stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego – w wysokoĞci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

Ɣ

naleĪnoĞci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieĔstwa
nieĞciągalnoĞci, w tym w szczególnoĞci odpisy aktualizujące tworzy siĊ na naleĪnoĞci przeterminowane
powyĪej 1 roku w wysokoĞci 100% ich wartoĞci oraz na naleĪnoĞci przeterminowane powyĪej pół roku
w wysokoĞci 50%. Szczegółowej weryfikacji podlegają naleĪnoĞci przeterminowane powyĪej 0,5 roku.

Odpisów aktualizujących dokonuje siĊ w kaĪdym przypadku, z wyjątkiem sytuacji, w których istnieje pewnoĞü
otrzymania zapłaty, np. w przypadku, jeĪeli naleĪnoĞü została w sposób wiarygodny zabezpieczona np. w formie
hipoteki, gwarancji bankowej, ubezpieczenia naleĪnoĞci, zastawu.
OdstĊpuje siĊ od naliczania odsetek od naleĪnoĞci z tytułu dostaw i usług. W pozostałych przypadkach nalicza siĊ odsetki
ustawowe lub wynikające z zawartej umowy, jeĪeli Zarząd uzna to za zasadne.
Instrumenty finansowe
Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje kaĪdą umowĊ, która skutkuje jednoczeĞnie powstaniem składnika
aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron,
pod warunkiem, Īe z kontraktu zawartego miĊdzy dwiema lub wiĊcej stronami jednoznacznie wynikają skutki
gospodarcze.
Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na:
Ɣ

składniki aktywów finansowych lub zobowiązaĔ finansowych wyceniane według wartoĞci godziwej poprzez
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągniĊte głównie w celu sprzedaĪy lub odkupienia
w bliskim terminie lub są czĊĞcią portfela okreĞlonych instrumentów finansowych, którymi zarządza siĊ łącznie,
i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków;

Ɣ

inwestycje utrzymywane do terminu wymagalnoĞci – aktywa finansowe niebĊdące instrumentami pochodnymi,
z ustalonymi lub moĪliwymi do okreĞlenia płatnoĞciami oraz o ustalonym terminie wymagalnoĞci, wzglĊdem
których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymaü w posiadaniu do upływu terminu wymagalnoĞci;

Ɣ

poĪyczki i naleĪnoĞci – aktywa finansowe niebĊdące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub moĪliwymi
do okreĞlenia płatnoĞciami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku;

Ɣ

aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy – aktywa finansowe niebĊdące instrumentami pochodnymi, które
zostały wyznaczone jako dostĊpne do sprzedaĪy lub niebĊdące (i) poĪyczkami i naleĪnoĞciami, (ii) inwestycjami
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalnoĞci, ani (iii) aktywami finansowymi wycenianymi w wartoĞci
godziwej przez wynik finansowy;

Ɣ

pozostałe zobowiązania finansowe.

UjĊcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Grupa staje siĊ stroną
umowy tego instrumentu.
Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaĪy aktywów i zobowiązaĔ finansowych ujmuje siĊ na dzieĔ ich rozliczenia.
Składnik aktywów finansowych wyłącza siĊ z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do
korzyĞci ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa siĊ ich zrzekła.
Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek
okreĞlony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
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Wycena instrumentów finansowych na dzieĔ powstania
Na dzieĔ nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa Kapitałowa wycenia w wartoĞci godziwej, czyli najczĊĞciej
według wartoĞci godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku
zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartoĞci początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązaĔ
finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązaĔ wycenianych w wartoĞci godziwej poprzez rachunek zysków i strat.
Wycena instrumentów finansowych na dzieĔ bilansowy
Grupa wycenia:
Ɣ

według zamortyzowanego kosztu, z uwzglĊdnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane
do terminu wymagalnoĞci, poĪyczki i naleĪnoĞci oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Wycena moĪe
odbywaü siĊ takĪe w wartoĞci wymagającej zapłaty, jeĞli efekty dyskonta nie są znaczące,

Ɣ

według wartoĞci godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartoĞci godziwej
poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dostĊpne do sprzedaĪy.

Skutki wyceny aktywów finansowych dostĊpnych do sprzedaĪy ujmuje siĊ w kapitale własnym. Skutki wyceny aktywów
i zobowiązaĔ finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje siĊ w rachunku zysków i strat.
Polityka zabezpieczeĔ
Grupa prowadzi politykĊ zabezpieczeĔ przed ryzykiem zmian kursów walut oraz ryzykiem zmian stóp procentowych,
stosując instrumenty pochodne zabezpieczające przepływy pieniĊĪne. Instrumenty te wykazywane są w wartoĞci godziwej z
uwzglĊdnieniem zmian tej wartoĞci i prezentowane w rachunku zysków i strat w działalnoĞci finansowej ze wzglĊdu na
niewspółmierną do efektów pracochłonnoĞü związaną z prowadzeniem klasycznej rachunkowoĞci zabezpieczeĔ.
Instrumenty pochodne zabezpieczające wartoĞü godziwą aktywów i zobowiązaĔ wykazywane są w wartoĞci godziwej.
Skutki zmiany wartoĞci godziwej tych instrumentów są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Kredyty bankowe i poĪyczki
W momencie początkowego ujĊcia wszystkie kredyty bankowe i poĪyczki są ujmowane według ceny nabycia
odpowiadającej wartoĞci godziwej otrzymanych Ğrodków pieniĊĪnych.
Po początkowym ujĊciu oprocentowane kredyty i poĪyczki są nastĊpnie wyceniane według skorygowanej ceny nabycia
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Po początkowym ujĊciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązaĔ wycenianych wg wartoĞci godziwej na
podstawie rachunku zysków i strat, wycenia siĊ, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodĊ
efektywnej stopy procentowej. JednakĪe w przypadku zobowiązaĔ o terminie wymagalnoĞci nie dłuĪszym niĪ 12
miesiĊcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartoĞü wyceny takich zobowiązaĔ
w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniĊĪne i inne). Na
podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia siĊ w kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy
róĪnica pomiĊdzy wartoĞcią w skorygowanej cenie nabycia i wartoĞcią w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera
istotnego wpływu na cechy jakoĞciowe sprawozdania finansowego.
Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąĪy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany)
wynikający ze zdarzeĔ przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Īe wypełnienie tego obowiązku spowoduje koniecznoĞü
wypływu korzyĞci ekonomicznych oraz moĪna dokonaü wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. JeĪeli Grupa
spodziewa siĊ, Īe koszty objĊte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten
jest ujmowany jako odrĊbny składnik aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewnoĞü, Īe zwrot ten
rzeczywiĞcie nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są wykazane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie
zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartoĞci pieniądza w czasie jest istotny, wielkoĞü rezerwy jest ustalana poprzez
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniĊĪnych do wartoĞci bieĪącej, przy zastosowaniu stopy
dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartoĞci pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka
związanego z danym zobowiązaniem. JeĪeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiĊkszenie
rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnĊtrznego.
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Koszt utworzenia rezerw ujmowany jest w pozostałych kosztach operacyjnych. Rozwiązanie rezerwy na skutek
ustąpienia ryzyka uzasadniającego jej utworzenie jest ujmowane w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.
Rezerwy na koszty niewykorzystanych urlopów wyliczane są na dzieĔ bilansowy na podstawie faktycznej iloĞci dni
niewykorzystanych urlopów w bieĪącym okresie oraz powiĊkszonej o iloĞü dni niewykorzystanych urlopów z okresów
poprzednich. Otrzymana w ten sposób iloĞü dni mnoĪona jest przez Ğrednią stawkĊ dzienną kaĪdego pracownika
wyliczoną w oparciu o Ğrednie wynagrodzenie przyjĊte do ustalenia wynagrodzenia za czas urlopu.
KwotĊ rezerw na odprawy emerytalne ustala siĊ za pomocą metod prognozowanych uprawnieĔ jednostkowych.
Rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne zwiĊksza pozostałe przychody operacyjne.
Przychody ze sprzedaĪy
Przychody ze sprzedaĪy ujmowane są w wartoĞci godziwej zapłat otrzymanych lub naleĪnych i reprezentują naleĪnoĞci
za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalnoĞci gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty,
podatek od towarów i usług oraz prowizje związane ze sprzedaĪą. Przychody są ujmowane w takiej wysokoĞci, w jakiej
jest prawdopodobne, Īe Grupa uzyska korzyĞci ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotĊ przychodów
moĪna wyceniü w wiarygodny sposób.
SprzedaĪ towarów i produktów
SprzedaĪ towarów i produktów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i produktów i przekazania nabywcy
znaczących ryzyka i korzyĞci wynikających z prawa własnoĞci towarów oraz gdy kwotĊ przychodów moĪna wyceniü
w wiarygodny sposób.
Transakcje w walutach obcych
Transakcje wyraĪone w walutach innych niĪ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji lub kursu okreĞlonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie
terminowym typu „forward”.
Na dzieĔ bilansowy pozycje pieniĊĪne wyraĪone w walucie obcej wyceniane są według kursu Ğredniego Narodowego
Banku Polskiego (NBP) z dnia bilansowego.
NiepieniĊĪne pozycje bilansowe ujmowane według kosztu historycznego wyraĪonego w walucie obcej są wykazywane
po kursie historycznym z dnia transakcji. NiepieniĊĪne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartoĞci godziwej
wyraĪonej w walucie obcej wyceniane są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartoĞci godziwej. Powstałe
z przeliczenia róĪnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych lub,
w przypadkach okreĞlonych zasadami (polityką) rachunkowoĞci, kapitalizowane w wartoĞci aktywów, z wyjątkiem
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniĊĪnych, w przypadku, których zmiany
wartoĞci godziwej odnosi siĊ bezpoĞrednio na kapitał.
Dla potrzeb wyceny bilansowej przyjĊto nastĊpujące kursy:
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia

Na dzieĔ
30 czerwca
2014 r.

2015 r.

2013 r.

(kurs Ğredni NBP)
EUR .............................................................................................................................

4,2386

4,1609

4,3292

GBP .............................................................................................................................

5,7305

5,1885

5,0604

ħródło:

NBP.

Podatki
Na obowiązkowe obciąĪenia wyniku składają siĊ: podatek bieĪący oraz podatek odroczony. BieĪące obciąĪenie podatkowe
jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Dla celów
podatkowych stosowane są zasady rozliczania róĪnic kursowych wg przepisów rachunkowych. Zysk (strata) podatkowy
róĪni siĊ od ksiĊgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu
i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach nastĊpnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy
nie bĊdą podlegały opodatkowaniu. ObciąĪenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące
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w danym roku obrotowym. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub
zwrotowi w przyszłoĞci w związku z róĪnicami pomiĊdzy wartoĞciami bilansowymi aktywów i pasywów
a odpowiadającymi im wartoĞciami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na
podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róĪnic przejĞciowych podlegających opodatkowaniu, natomiast
składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokoĞci, w jakiej jest prawdopodobne, Īe bĊdzie
moĪna pomniejszyü przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róĪnice przejĞciowe.
Przez czĊĞü okresu objĊtego sprawozdaniem Spółka nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych, wiĊc nie tworzyła aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Od 1 wrzeĞnia 2015 r.
ponownie została objĊta opodatkowaniem i na dzieĔ bilansowy ponowie przeprowadza kalkulacjĊ odroczonego podatku
dochodowego i ujawnia go w sprawozdaniu finansowym.
SprawozdawczoĞü dotycząca segmentów działalnoĞci
Grupa uznaje, Īe podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja geograficzna, która jest decydująca dla
okreĞlenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez GrupĊ. Przyjmuje siĊ, Īe Grupa prowadzi działalnoĞü w ramach
kilku segmentów geograficznych – według lokalizacji klienta. PrzyjĊto podział segmentów geograficznych na przychody
osiągniĊte od klientów zlokalizowanych na terytorium Francji, Niemiec, innych krajów zlokalizowanych za granicą oraz
na terytorium Polski.
Zgodnie z MiĊdzynarodowym Standardem RachunkowoĞci („MSR”) 14.9 segment branĪowy jest dającym siĊ
wyodrĊbniü fragmentem przedsiĊbiorstwa dedykowanym do wytworzenia specyficznych produktów lub dostarczenia
specyficznych usług oraz którego profil ryzyka i osiągane zwroty są znacząco róĪne od pozostałych segmentów.
Grupa dokonała analizy mającej na celu identyfikacjĊ potencjalnych segmentów branĪowych wg kryteriów
zdefiniowanych w MSR 14.9.
PoniewaĪ Grupa działa w jednej branĪy, na jednym specyficznym rynku, działalnoĞü Spółki jest jednorodna pod
wzglĊdem rodzaju wytwarzanych produktów oraz sposobu procesu produkcyjnego, ale w ostatnim okresie wyraĨnie
widaü wyodrĊbnienie trzech głównych segmentów branĪowych – architektura ogrodowa, pellety (granulat opałowy) oraz
produkty uboczne (wióry, zrzyny, zrĊbki, trociny, kora). W związku z powyĪszym Grupa wyodrĊbniła takie właĞnie
segmenty branĪowe.
Informacje iloĞciowe i jakoĞciowe na temat ryzyka finansowego
W ramach prowadzonej działalnoĞci Grupa jest naraĪona na ryzyko kredytowe, ryzyko płynnoĞci i ryzyko rynkowe,
w szczególnoĞci ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej i inne ryzyka cenowe.
Ryzyko walutowe
Zdecydowana wiĊkszoĞü przychodów ze sprzedaĪy jest realizowana w EUR i z tego powodu Grupa jest naraĪona na
ryzyko walutowe. W pierwszym rzĊdzie Grupa stosuje strategiĊ naturalnego zmniejszenia ekspozycji walutowej przez
kompensowanie wpływów walutowych z zapłatami w walucie. W tym celu kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne
są zaciągane w EUR. Dodatkowo Spółka zawiera w tej walucie równieĪ umowy leasingowe.
Grupa wykorzystuje terminowe transakcje walutowe w celu zabezpieczenia pozostałej czĊĞci ekspozycji walutowej.
Ryzyko płynnoĞci
Zmiany w otoczeniu gospodarczym zdecydowanie zwiĊkszyły ryzyko utraty płynnoĞci. Grupa stara siĊ minimalizowaü to
ryzyko poprzez stosowanie ujednoliconych warunków współpracy z wieloma bankami udzielającymi finansowania
obrotowego oraz dostosowywania limitów kredytowych do przewidywanych potrzeb Grupy.
Ryzyko stopy procentowej
W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Grupa zawarła transakcje IRS ograniczające ryzyko wzrostu stóp dla
kredytów inwestycyjnych udzielonych przez PKO BP.
Ryzyko kredytowe
Grupa zawarła umowy ubezpieczenia swoich naleĪnoĞci w celu ograniczenia ryzyka kredytowego. JednoczeĞnie korzysta
z informacji wywiadowni gospodarczych w celu sprawdzenia wiarygodnoĞci kredytowej swoich kontrahentów.
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OPIS DZIAŁALNOĝCI GRUPY
WstĊp
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych Zarząd ocenia, Īe
Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod wzglĊdem wolumenu produkcji w m3 pionowo zintegrowanym
producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Produkowane przez GrupĊ wyroby drewnianej
architektury ogrodowej przeznaczone są do grodzenia, wyposaĪania i dekoracji ogrodów, parków, tarasów i innych
przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Grupa prowadzi działalnoĞü gospodarczą, sprzedając swoje wyroby w Polsce oraz
za granicą. Produkty Grupy są dostarczane głównie do odbiorców w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech (77,8%
sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym 2014/2015) oraz w Polsce (14,3% sprzedaĪy Grupy w roku obrotowym 2014/2015).
Grupa wytwarza wyroby z drewna sosnowego i Ğwierkowego, a w skład głównych produktów Grupy wchodzą m.in.:
płoty sztachetowe, płoty ekranowe, płoty typu wampir, kratki, krawĊdziaki, łaty, deski, podesty, kompostowniki, pergole,
kwietniki, altany, domki narzĊdziowe, wyroby toczone. Grupa w ramach swojego asortymentu produktów posiada
w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajdują siĊ w bieĪącej produkcji.
Grupa jest zintegrowana pionowo, przez co całoĞü procesu produkcyjnego oraz dostaw do kontrahentów jest
kontrolowana i realizowana przez GrupĊ, począwszy od zakupu drewna, koĔcząc na pakowaniu i organizowaniu
transportu do klienta. Zasadniczo przebieg procesu produkcyjnego w zakładach produkcyjnych Grupy rozpoczyna siĊ od
manipulacji surowca (tzn. ciĊcia drewna na odpowiednie długoĞci), odkorowywania (na tym etapie powstaje produkt
uboczny – kora), sortowania surowca według okreĞlonych długoĞci i Ğrednic, a nastĊpnie przetarcia (czyli rozkroju kłód),
w wyniku którego powstają półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny.
NastĊpnie półfabrykaty poddawane są procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla wybranego asortymentu),
a koĔcowymi etapami produkcji są montaĪ pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. Grupa takĪe najczĊĞciej organizuje i kontroluje proces
transportu do poszczególnych punktów sprzedaĪy naleĪących do jej klientów.
W procesie przetwarzania drewna powstaje produkt uboczny (zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny), który jest wykorzystywany
przez GrupĊ do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo teĪ jest bezpoĞrednio sprzedawany producentom płyt
drewnopochodnych oraz innym podmiotom. Pellet, zaliczany do najbardziej efektywnych Ĩródeł energii, uzupełnia ofertĊ
produktową Grupy i jest sprzedawany pod uznanymi markami własnymi Lava oraz Olimp, a takĪe niedawno
wprowadzonymi markami Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa jest drugim najwiĊkszym producentem pelletu w Polsce
(wedle mocy produkcyjnych) oraz istotnym dystrybutorem pelletu na rynki europejskie. Grupa produkuje pellet
wyłącznie w oparciu o własny czysty surowiec w zbudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem
produkcyjnym architektury ogrodowej w Zielonej Górze – zapewniającym bardzo wysoką jakoĞü surowca, a przez to
produktu finalnego. Zakład Produkcji Pellet jest obecnie jednym z najwiĊkszych tego typu obiektów zarówno w Polsce,
jak i w Europie. Odbiorcami pelletu są w wiĊkszoĞci klienci z Europy Zachodniej. Moce produkcyjne Zakładu Produkcji
Pellet utrzymywane są na poziomie 110–120 tys. ton rocznie, a nowoczesne linie produkcyjne gwarantują produkt
o stałej i równoczeĞnie wysokiej jakoĞci.
Grupa prowadzi produkcjĊ w czterech głównych nowoczesnych, w duĪej czĊĞci zautomatyzowanych zakładach
produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce (dwa w Zielonej Górze (w tym Zakład Produkcji Pellet), po jednym w LubiĊcinie
i Jeleniowie) oraz pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie, a takĪe w zakładzie w Wielkiej Brytanii
(w Telford). Na DatĊ Prospektu Grupa, poprzez SpółkĊ ZaleĪną – MrGarden, realizuje równieĪ budowĊ kolejnego zakładu
produkcyjnego w Grudziądzu na terenie Pomorskiej SSE. Dogodne połoĪenie geograficzne zakładów produkcyjnych
(Zielona Góra – przy zachodniej granicy Polski oraz Grudziądz – niedaleko portów morskich, sieci autostrad, a takĪe na
terenie SSE) stanowi znaczącą przewagĊ operacyjną w zakresie logistyki i realizacji dostaw sprzedawanych produktów.
Zakład w Grudziądzu bĊdzie produkował wyroby drewnianej architektury ogrodowej przeznaczone do sprzedaĪy na róĪne
rynki. Zakład produkcyjny w Grudziądzu bĊdzie najnowoczeĞniejszym i najbardziej efektywnym zakładem funkcjonującym
w ramach Grupy. BĊdzie umoĪliwiał równieĪ produkcjĊ wyrobów o wysokiej jakoĞci (m.in. wyroby suszone), a takĪe
zostanie wyposaĪony w maszyny, które bĊdą mogły produkowaü wyroby charakterystyczne dla rynku brytyjskiego, tj. lap
panels rodzaj płotu ogrodowego wykorzystywanego do grodzenia posesji o wymiarach i wyglądzie specyficznym dla rynku
brytyjskiego (obecnie montowane przez GrupĊ z komponentów dostarczanych przez innych producentów, a docelowo
Grupa ma realizowaü pełny proces produkcji, począwszy od surowca).
Grupa na kaĪdym etapie produkcji stara siĊ redukowaü do minimum negatywny wpływ swojej działalnoĞci na Ğrodowisko
naturalne. Wykorzystuje wyłącznie drewno posiadające certyfikat FSC – co oznacza, Īe surowiec pochodzi z zasobów
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leĞnych zarządzanych zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki LeĞnej”. W zakładach produkcyjnych w Polsce Grupa
korzysta równieĪ z zamkniĊtego obiegu Ğrodków chemicznych słuĪących impregnacji i malowaniu wyrobów gotowych.
Za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaĪy wyniosły
456,2 mln PLN. Za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r. przychody Grupy ze sprzedaĪy wzrosły
o 6% w porównaniu z okresem dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. z 430,3 mln PLN do 456,2 mln
PLN. Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaĪy wyniosły
554,0 mln PLN. SprzedaĪ Grupy za ostatnie trzy lata wykazywała trend wzrostowy. W okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. przychody Grupy ze sprzedaĪy wzrosły o 32,5% w porównaniu z okresem 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2014 r., natomiast w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2014 r. o 10,6%
w porównaniu z okresem 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2013 r.15 Szczegółowe omówienie wskaĨników
finansowych zamieszczone zostało w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Alternatywne Pomiary
Wyników – analiza wskaĨnikowa”.
Historia
Historia Grupy siĊga 1985 r., kiedy to Stanisław BieĔkowski, obecny Prezes Zarządu, załoĪył przedsiĊbiorstwo
zajmujące siĊ wytwarzaniem produktów „małej architektury ogrodowej”, które dodatkowo w 1987 r. uruchomiło
produkcjĊ palisad i palet, a w 1990 r. nabyło ziemiĊ pod budowĊ zakładu w Jeleniowie. W 1991 r. Grupa rozpoczĊła
produkcjĊ w Jeleniowie oraz rozpoczĊła eksport swoich produktów do Niemiec.
W dniu 31 lipca 2000 r. została utworzona spółka pod nazwą Stelmet sp. z o.o., która została zarejestrowana w Rejestrze
Handlowym B pod numerem 3572. W tym samym roku nastąpiło równieĪ uruchomienie zakładu architektury ogrodowej
w LubiĊcinie.
W dniu 30 czerwca 2006 r. Stelmet sp. z o.o. została przekształcona w spółkĊ akcyjną Stelmet S.A. W 2007 r. nastąpił
kolejny krok milowy w rozwoju Grupy dziĊki uruchomieniu bardzo nowoczesnego zakładu produkcji architektury
ogrodowej w Zielonej Górze. W kolejnym roku (2008) Spółka zakoĔczyła budowĊ nowoczesnego w pełni
zautomatyzowanego Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze, dziĊki czemu rozszerzyła swoją ofertĊ produktową
o nowy wyrób – pellet. W 2009 r. Grupa rozpoczĊła produkcjĊ energii z biomasy drzewnej.
NastĊpnie uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2012 r. w dniu 2 stycznia 2013 r. Stelmet
S.A. została przekształcona w spółkĊ komandytowo-akcyjną Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. (w dniu 10 stycznia 2013 r.
nastąpiła zmiana firmy ze Stelmet II sp. z o.o. S.K.A. na Stelmet sp. z o.o. S.K.A.).
Kolejne przekształcenie Spółki nastąpiło na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 maja
2014 r., zgodnie z którą w dniu 2 czerwca 2014 r. Stelmet sp. z o.o. S.K.A. została przekształcona w spółkĊ jawną
Stelmet sp. z o.o. sp.j.
W maju 2014 r., w celu realizacji budowy nowego zakładu produkcyjnego, została załoĪona spółka MrGarden. Ze
wzglĊdu na łatwoĞü pozyskania surowca, dostĊpnoĞü pracowników, odpowiednią sieü drogową oraz preferencje
podatkowe jako lokalizacja inwestycji została wybrana specjalna strefa ekonomiczna (SSE) w Grudziądzu.
W listopadzie 2014 r. Grupa poprzez wehikuł inwestycyjny UK Investment oraz Grange Holding nabyła jednego
z dwóch najwiĊkszych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange
Fencing. Było to przejĊcie branĪowe, które umoĪliwiło ekspansjĊ Grupy na pierwszym pod wzglĊdem wielkoĞci rynku
drewnianej architektury ogrodowej w Europie (zgodnie z Raportem OC&C), do którego dostĊp, z uwagi na specyfikĊ
tego rynku, był bardzo ograniczony.
W maju 2015 r., w celu scentralizowania zarządzania znakami towarowymi w Grupie, załoĪona 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 kwotĊ ok. 74 mln PLN.
W dniu 11 sierpnia 2015 r. wspólnicy Stelmet sp. z o.o. sp.j. podjĊli uchwałĊ w przedmiocie przekształcenia Spółki
w spółkĊ akcyjną Stelmet S.A. Od dnia 1 wrzeĞnia 2015 r. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiĊbiorców jako
spółka akcyjna.

15

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi w roku obrotowym 2014/2015 przychody Grupy ze sprzedaĪy 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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Model biznesowy
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych Zarząd ocenia,
3
Īe Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod wzglĊdem wolumenu produkcji w m , pionowo zintegrowanym
producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy
technologiczne – od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcjĊ aĪ po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa takĪe
w pełni zarządza logistyką dostaw do wiĊkszoĞci swoich klientów. Ponadto w procesie produkcji drewnianej architektury
ogrodowej Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w czĊĞci sprzedaje, a w czĊĞci przetwarza w pellet. Pionowa
integracja Grupy umoĪliwia pełną kontrolĊ procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego, co umoĪliwia terminową
realizacjĊ skomplikowanych zamówieĔ, uzyskiwanie wyĪszych marĪ, zapewnienie wysokiej jakoĞci produktu
koĔcowego. Dodatkowo, pionowa integracja procesu produkcyjnego umoĪliwia Grupie unikalną jego optymalizacjĊ oraz
pełne wykorzystanie surowca.
Produkcja
Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez GrupĊ są: (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 LubiĊcinie i Jeleniowie) oraz pomocniczy zakład – tartak w Starym
Kisielinie, a takĪe dwa zakłady w Wielkiej Brytanii (Telford i Hull – zakład w Hull został zamkniĊty w lipcu 2016 r.
w związku z reorganizacją Grupy (por. rozdział „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy
– Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”)). Na DatĊ Prospektu Grupa, poprzez SpółkĊ ZaleĪną MrGarden, realizuje
równieĪ budowĊ nowego zakładu w Grudziądzu 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 dostawcą surowca
drzewnego na rynku polskim są Lasy PaĔstwowe. W wyniku długoletniej i stabilnej współpracy z Lasami PaĔstwowymi
Grupa ugruntowała swoją wiarygodnoĞü jako jeden z najwiĊkszych odbiorców drewna w Polsce. Na rynku brytyjskim
Grupa nie pozyskuje surowca w postaci drewna, ale w procesie produkcji wykorzystuje jego gotowe komponenty
zakupione od zewnĊtrznych podmiotów spoza Grupy.
Grupa, jako producent architektury ogrodowej, realizuje w całoĞci proces wytwarzania oferowanych produktów,
wykonując samodzielnie wszystkie procesy technologiczne. Po nabyciu surowca proces produkcyjny w zakładach
produkcyjnych Grupy rozpoczyna siĊ od manipulacji surowca (tzn. ciĊcia drewna na odpowiednie długoĞci), sortowania
surowca według okreĞlonych długoĞci i Ğrednic, a nastĊpnie przetarcia (czyli rozkroju kłód), w wyniku którego powstają
półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt uboczny (zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny),
które wykorzystywane są przez GrupĊ do produkcji pelletu (paliwa ekologicznego) albo teĪ bezpoĞrednio sprzedawane
producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom w stanie nieprzetworzonym. NastĊpnie półfabrykaty są
poddawane procesowi obróbki maszynowej i suszenia (dla niektórych wyrobów), a ko Ĕcowymi etapami produkcji są
montaĪ pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego impregnacja. Tak przygotowany produkt
trafia do klientów Grupy.
Grupa produkuje wysokiej jakoĞci pellet, wykorzystując jako surowiec produkt uboczny powstający 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 granicą, w szczególnoĞci: na rynku niemieckim, francuskim oraz brytyjskim. Produkty
Grupy są jednak sprzedawane w ponad 25 krajach do czołowych europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych
marketów budowlanych, co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią dobrej znajomoĞci specyfiki róĪnorodnych rynków. Grupa
w swojej strategii koncentruje siĊ na sieciach DIY m.in. ze wzglĊdu na oczekiwaną skalĊ dostaw i moĪliwoĞü
wykorzystania swoich przewag konkurencyjnych.
Grupa realizuje zamówienia w formule „na Īądanie” w krótkich terminach oraz w duĪych wolumenach do najwiĊkszych
odbiorców w Europie.
Wieloletnie doĞwiadczenie w zarządzaniu logistyką pozwala Grupie na kompletowanie zamówieĔ oraz terminowe
dostarczenie do wielu punktów w Europie w krótkim czasie (najczĊĞciej nie dłuĪej niĪ w ciągu 14 dni kalendarzowych od
wpływu zamówienia).
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Ustalanie wiĊkszoĞci gam (tj. struktury asortymentowej) produktów dla najwiĊkszych klientów nastĊpuje w ciągu roku
obrotowego zwykle we wrzeĞniu. Na podstawie rozmów z klientami i ustalonych gam produktów oceniane i planowane
przez GrupĊ są wolumeny i struktura produkcji na najbliĪsze miesiące.
NiezaleĪnie od powyĪszych zasad współpracy z klientami opartych na umowach, Spółki z Grupy realizują równieĪ
indywidualne, pojedyncze zamówienia klientów bez zawierania długoterminowych umów. Zamówienia takie
realizowane są w oparciu o zlecenia zawierające specyfikacjĊ zamówienia.
Grupa prowadzi działalnoĞü, opierając siĊ na wysoko wydajnym systemie planowania logistyki. W 2015 roku Grupa
wdroĪyła program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych.
KaĪdego roku Grupa organizuje przetarg na dostawĊ usług transportowych, którego celem jest weryfikacja
konkurencyjnoĞci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby jednostek
transportowych w szczycie sprzedaĪowym. Do przetargu zapraszani są zarówno najwiĊksi dostawcy usług logistycznych,
jak i lokalne firmy transportowe. UmoĪliwia to Grupie porównanie ofert dostĊpnych na rynku usług transportowych,
uzyskanie najlepszych cen bez straty na jakoĞci oferowanych usług oraz zapewnienie terminowej dostawy.
Przewagi konkurencyjne
Zarząd jest przekonany, Īe wymienione poniĪej przewagi konkurencyjne Grupy bĊdą kluczowymi czynnikami
umoĪliwiającymi Grupie wykorzystanie przyszłych moĪliwoĞci rozwoju i osiągniĊcie celów strategicznych.
Wiodący producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej w Europie
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych Zarząd ocenia, Īe
Grupa jest wiodącym pod wzglĊdem wartoĞci sprzedaĪy, pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej
architektury ogrodowej w Europie.
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych Zarząd ocenia,
Īe Grupa jest wiodącym pod wzglĊdem wartoĞci sprzedaĪy dystrybutorem produktów drewnianej architektury ogrodowej
na trzy najwiĊksze rynki drewnianej architektury ogrodowej w Europie, tj. do Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji.
Zarząd Grupy szacuje, Īe sprzedaĪ architektury ogrodowej do tych trzech krajów generuje 75% łącznej wartoĞci
sprzedaĪy w Grupie. Produkty Grupy są oferowane równieĪ na innych rynkach europejskich, m.in. w Polsce, Hiszpanii,
we Włoszech, Norwegii, Holandii, Belgii, Portugalii oraz Grecji. W nastĊpstwie przeprowadzonej w 2014 r. akwizycji
spółki Grange Fencing (jednego z dwóch najwiĊkszych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej
w Wielkiej Brytanii) Grupa uzyskała wiodącą pozycjĊ na rynku brytyjskim oraz umocniła pozycjĊ czołowego podmiotu
w tym segmencie na całym rynku europejskim.
WiĊkszoĞü produktów Grupy jest sprzedawana klientom zagranicznym, którymi są globalne sieci sklepów DIY oraz
specjalistycznych marketów budowlanych (m.in. Castorama, Leroy Merlin, Bricomarché, BricoDépôt, Bricoman, B&Q).
Sieci te cechują siĊ znaczącym wolumenem zamówieĔ, stabilną sytuacją finansową oraz wysoką wiarygodnoĞcią płatniczą
w relacjach z dostawcami. Udział sprzedaĪy produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynki zagraniczne wyniósł
82,9% wszystkich przychodów ze sprzedaĪy Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz 80,6% w okresie
12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r.16 Udział sprzedaĪy produktów drewnianej architektury ogrodowej do
globalnych sieci sklepów DIY wyniósł 71,5% wszystkich przychodów ze sprzedaĪy Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku
obrotowego 2015/2016 oraz 70,0% w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r.17
Na wiĊkszoĞci rynków, na których Grupa prowadzi działalnoĞü, kanał dystrybucyjny DIY w ramach poszczególnych
rynków jest mocno skonsolidowany (szczególnie we Francji, gdzie grupa Adeo i Kingfisher kontrolują znaczącą czĊĞü
rynku). Analizowany kanał dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej jest zdominowany przez duĪe
miĊdzynarodowe grupy:
Ɣ

grupa Adeo (m.in. markety Leroy Merlin) we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce;

Ɣ

grupa Kingfisher (m.in. markety Castorama, B&Q i BricoDepot) w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech,
Hiszpanii oraz we Francji;

Ɣ

sieü OBI w Niemczech, Włoszech i w Polsce.

16

Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi udział sprzedaĪy produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynki zagraniczne
wyniósł 82,9% wszystkich przychodów ze sprzedaĪy Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz 79,2% w roku obrotowym
2014/2015.
17
Zgodnie ze Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi udział sprzedaĪy produktów drewnianej architektury ogrodowej do globalnych sieci
sklepów DIY wyniósł 71,5% wszystkich przychodów ze sprzedaĪy Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz 69,2% w roku
obrotowym 2014/2015.
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Kanał dystrybucji poprzez sklepy specjalistyczne jest na wiĊkszoĞci rynków, na których Grupa prowadzi działalnoĞü,
bardzo rozdrobniony i zdominowany przez firmy Ğredniej i małej wielkoĞci, mające czĊsto pojedyncze placówki oraz
coraz czĊĞciej sklep internetowy.
Grupa oferuje równieĪ swoje produkty na rynku polskim, który ze wzglĊdu na stosunkowo niewielką wielkoĞü, w okresie
9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów ze sprzedaĪy Grupy, a w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. odpowiadał za 11,1% przychodów ze sprzedaĪy Grupy18. Do głównych klientów
Grupy w Polsce naleĪą m.in. Leroy Merlin oraz Bricomarché.
DziĊki wieloletniej obecnoĞci 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 wynikają przede wszystkim ze zdolnoĞci do realizacji zamówieĔ o (a) duĪej
skali, (b) szerokim zasiĊgu geograficznym, (c) wysokim poziomie skomplikowania asortymentowego oraz (d) krótkim
terminie realizacji. W konsekwencji Grupa jest dystrybutorem pierwszego wyboru dla najwiĊkszych sprzedawców
detalicznych drewnianej architektury ogrodowej w Europie.
DziĊki korzystnym kontaktom handlowym Grupy oraz w wyniku bieĪących działaĔ marketingowych Grupa jest
informowana na bieĪąco przez wszystkich istotnych odbiorców produktów Grupy o planowanych przetargach, a takĪe
panujących trendach na rynku.
Pionowa integracja łaĔcucha dostaw
Grupa jest jednoczeĞnie producentem oraz dystrybutorem oferowanych produktów o duĪej skali prowadzonej
działalnoĞci, co wyróĪnia ją na tle podmiotów konkurencyjnych. Grupa w zakresie wiĊkszoĞci oferowanych produktów
wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcjĊ aĪ po
pakowanie gotowych wyrobów. Grupa takĪe zarządza w pełni logistyką dostaw do wiĊkszoĞci swoich klientów. Ponadto
w procesie produkcji drewnianej architektury ogrodowej Grupa uzyskuje produkt uboczny, który w czĊĞci sprzedaje,
a w czĊĞci przetwarza w pellet. Pionowa integracja Grupy umoĪliwia pełną kontrolĊ procesu produkcyjnego
i dystrybucyjnego, co pozwala na terminową realizacjĊ skomplikowanych zamówieĔ, uzyskiwanie wyĪszych marĪ oraz
zapewnienie wysokiej jakoĞci produktu koĔcowego. Dodatkowo, pionowa integracja procesu produkcyjnego umoĪliwia
Grupie unikalną jego optymalizacjĊ oraz pełne wykorzystanie surowca. Ponadto korzyĞcią powyĪszego modelu produkcji
jest uzyskiwanie produktów koĔcowych o wysokiej i powtarzalnej jakoĞci w duĪych wolumenach, co nie jest moĪliwe do
osiągniĊcia przez podmioty konkurencyjne zaopatrujące siĊ u wielu podmiotów zewnĊtrznych.
PoniewaĪ w procesie produkcji i sprzedaĪy (z wyjątkiem transportu logistycznego, który jest realizowany głównie przez
podmioty zewnĊtrzne) do klientów Grupy nie uczestniczą inne podmioty zewnĊtrzne, Grupa nie ponosi dodatkowych
kosztów w tym zakresie i dziĊki temu moĪe realizowaü wyĪsze marĪe niĪ wiĊkszoĞü jej konkurentów, którzy bazują na
zakupie czĊĞci lub całoĞci oferowanych produktów od podmiotów zewnĊtrznych.
Strategia zakupowa duĪych sieci handlowych DIY w coraz wiĊkszym stopniu oparta jest o model unifikacji nabywanych
wyrobów oraz centralizacjĊ dostaw, w ramach których eliminowani są poĞrednicy. Model ten promuje podmioty o duĪej
skali działalnoĞci, takie jak Grupa, które mają zdolnoĞü dostarczania produktów do wszystkich sklepów odbiorcy
w danym kraju lub nawet kontynencie.
Silne zaplecze produkcyjne oraz wysoka sprawnoĞü operacyjna
Rozbudowane moce produkcyjne
Na DatĊ Prospektu łączne zdolnoĞci produkcyjne zakładów Grupy wynoszą 250 tys. m3 wytwarzanych produktów
drewnianej architektury ogrodowej rocznie. W ocenie Zarządu Grupa posiada najwiĊksze w Europie moce produkcyjne
w segmencie produkcji drewnianej architektury ogrodowej, których Ĩródłem są zakłady produkcyjne zlokalizowane
w Polsce (Zielona Góra, LubiĊcin, Jeleniów oraz Grudziądz – zakład w trakcie budowy, oraz w Wielkiej Brytanii (Hull
i Telford – zakład w Hull został zamkniĊty w lipcu 2016 r.). Grupa prowadzi reorganizacjĊ zakładów w Wielkiej Brytanii
(Hull i Telford) w związku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudziądzu (zob. rozdział „Opis działalnoĞci
– Strategia – Realizacja synergii i optymalizacja operacyjna”). W ramach reorganizacji Grupa zakoĔczyła działalnoĞü

18
Grupa oferuje równieĪ swoje produkty na rynku polskim, który w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów
ze sprzedaĪy Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzedaĪy Grupy.
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produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull i zamknie działalnoĞü produkcyjną w Telford do koĔca 2016 r. (zob.
rozdział „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”).
W konsekwencji Grupa moĪe terminowo dostarczaü duĪe wolumeny sprzedawanych produktów, jak równieĪ prowadziü
elastyczną działalnoĞü produkcyjną, która polega na zdolnoĞci 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. MoĪliwoĞü realizacji zamówieĔ
krótkoterminowych stwarza Grupie moĪliwoĞü przejmowania kontraktów od innych konkurentów w trakcie sezonu
sprzedaĪowego, gdy mają oni problemy z szybkim reagowaniem na zmieniające siĊ zapotrzebowanie ze strony klientów.
Nowoczesny park maszynowy zapewniający produkcjĊ wyrobów wysokiej jakoĞci
W znaczącej czĊĞci park maszynowy w zakładach Grupy zlokalizowanych w Polsce naleĪy do najnowoczeĞniejszych
w Europie i jest stale modernizowany.
Efektem wykorzystywania w procesie produkcyjnym nowoczesnych technologii oraz maszyn jest uzyskanie wysokiej
wydajnoĞci, powtarzalnej jakoĞci i zdolnoĞci do szybkiego reagowania na potrzeby nabywców, a takĪe
zminimalizowanie zuĪycia energii i zmniejszenie iloĞci wytwarzanych produktów ubocznych. W konsekwencji Grupa
jest dla wielu odbiorców w Europie dystrybutorem architektury ogrodowej pierwszego wyboru.
Produkty drewnianej architektury sprzedawane przez GrupĊ charakteryzują siĊ wysoką jakoĞcią oraz estetyką wykonania.
Z uwagi na specyfikĊ branĪy wiĊkszoĞü produktów sprzedawanych przez GrupĊ nie jest sprzedawana pod marką Grupy
lub jej odbiorców. W Spółce działa zespół monitorujący trendy na rynkach, na których Grupa prowadzi działalnoĞü lub ją
planuje. Zespół ten umoĪliwia Grupie reagowanie na zmieniające siĊ oczekiwania jej klientów, a takĪe zajmuje siĊ
projektowaniem nowych wzorów, dziĊki czemu Grupa moĪe równieĪ sama oferowaü nowe rozwiązania.
ZwiĊkszona efektywnoĞü operacyjna dziĊki zastosowaniu systemów wspierających
W celu zwiĊkszenia efektywnoĞci operacyjnej prowadzonej działalnoĞci w Grupie wdroĪono zintegrowany, wielomodułowy
system SAP klasy ERP, który dziĊki unikalnemu know-how Spółki w znaczny sposób wspiera działalnoĞü operacyjną
w obszarze zarówno produkcji, jak i planowania logistyki. WdroĪono dedykowany na potrzeby Spółki program, który słuĪy
optymalizacji transportu wyrobów gotowych do klientów. Dodatkowo Grupa opracowała oraz wdroĪyła autorski program
sterowania procesem impregnacji drewna. W efekcie zoptymalizowano czas procesu impregnacji oraz poziom zuĪycia
impregnatu przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jakoĞci i powtarzalnoĞci produktów gotowych.
Wieloletnie doĞwiadczenie w nabywaniu surowca drzewnego
Lasy PaĔstwowe są głównym dostawcą surowca drzewnego dla Grupy, odpowiadającym za 100% kosztów nabycia
surowca drzewnego w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz 100% kosztów nabycia surowca drzewnego
w roku obrotowym 2014/2015.
DziĊki długoletniej współpracy z Lasami PaĔstwowymi oraz skali prowadzonej przez GrupĊ działalnoĞci Grupa posiada
ugruntowaną pozycjĊ jednego z najwiĊkszych odbiorców drewna w Polsce, który przetwarza mechanicznie drewno okrągłe.
Ze wzglĊdu na sposób zaopatrzenia w surowiec branĪa produkcji drewnianej architektury ogrodowej cechuje siĊ
wysokimi barierami wejĞcia. ZłoĪony i skomplikowany charakter sposobów nabywania drewna w postaci aukcji oraz
przetargów sprawiają, Īe Grupa jako podmiot posiadający wieloletnie doĞwiadczenie w realizacji tego typu zakupów ma
istotną przewagĊ nad podmiotami rozpoczynającymi działalnoĞü na tym rynku. Ponadto Grupa jako podmiot posiadający
historiĊ zakupów surowca drzewnego od Lasów PaĔstwowych jest uprawniona do zakupu wiĊkszoĞci surowca
drzewnego w internetowych przetargach ograniczonych w Portalu LeĞno-Drzewnym, w których cena dla tego samego
asortymentu surowca jest niĪsza o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych
w aplikacji e-drewno (patrz „Opis działalnoĞci Grupy – Dostawcy Grupy oraz proces nabywania surowców”).
Ponadto, w związku z realizowaną inwestycją w nowy zakład w Grudziądzu, Grupa za poĞrednictwem spółki MrGarden
złoĪyła wniosek do Lasów PaĔstwowych o dostĊp do puli drewna „inwestycyjnego”, którego cena kształtuje siĊ na
zbliĪonym poziomie do ceny surowca sprzedawanego w przetargach ograniczonych. Dla tego samego asortymentu ceny
drewna z puli inwestycyjnej są niĪsze o ok. 40% w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji
internetowych w aplikacji e-drewno. W konsekwencji w przypadku uzyskania dostĊpu do puli drewna „inwestycyjnego”
MrGarden bĊdzie mógł równieĪ skorzystaü z tej puli w dwóch kolejnych latach – zgodnie z zasadami sprzedaĪy
stosowanymi przez Lasy PaĔstwowe.
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Dogodna lokalizacja głównych zakładów produkcyjnych
Zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane w Polsce (Zielona Góra, LubiĊcin, Jeleniów oraz Grudziądz) charakteryzuje
dogodne połoĪenie geograficzne ze wzglĊdu na bliskoĞü zasobów surowca drzewnego oraz, w przypadku zakładu
produkcyjnego w Grudziądzu, moĪliwoĞü korzystania z multimodalnego transportu produktów (transport drogowy,
kolejowy i morski). ĝredniowaĪona odległoĞü pozyskania drewna i jego transportu (koszt transportu pokrywany jest
przez odbiorcĊ drewna) to ok. 120 km od zakładu produkcyjnego. Zakład w Grudziądzu jest zlokalizowany w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, co umoĪliwi Grupie uzyskanie pomocy publicznej w wysokoĞci 50% nakładów inwestycyjnych
w postaci zwolnienia z podatku od dochodów osiąganych na obszarze tego zakładu (z ograniczeniem maksymalnego
pułapu nakładów inwestycyjnych na poziomie 225,0 mln PLN) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomo Ğci.
Ponadto koszty pracy oraz wielu usług zewnĊtrznych (głównie usług transportowych), które stanowią istotny element
kosztów operacyjnych Grupy, dziĊki lokalizacji wskazanych powyĪej zakładów produkcyjnych Grupy w Polsce, były
i nadal są znacząco niĪsze niĪ koszty pracy podobnie wyszkolonych pracowników i koszty usług zewnĊtrznych
w niektórych bardziej rozwiniĊtych gospodarczo krajach UE. Według danych Eurostatu Ğrednie koszty pracy w EU
w 2015 roku wyniosły 25 Euro, podczas gdy w Polsce tylko 8,6 Euro.
Model biznesowy pozwalający na utylizacjĊ całoĞci surowca drzewnego
Grupa zagospodarowuje całoĞü produktu ubocznego powstającego podczas produkcji drewnianej architektury ogrodowej
poprzez (i) jego sprzedaĪ w formie nieprzetworzonej (głównie do zakładów zajmujących siĊ produkcją płyt wiórowych
lub działających w przemyĞle celulozowym) oraz (ii) produkcjĊ pelletu we własnym zakładzie wytwórczym. Wedle
szacunków Grupy, Grupa jest drugim najwiĊkszym producentem pelletu w Polsce pod wzglĊdem wielkoĞci 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 takĪe niedawno wprowadzonymi markami Firemaxx
oraz Ecospecial. Pellet oferowany przez GrupĊ cechuje najwyĪsza jakoĞü. 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, bazując na produkcie ubocznym (kora, trociny oraz
zrĊbki uzyskane w procesie produkcji architektury ogrodowej) jako paliwie, energiĊ cieplną (wykorzystywaną jako
ciepło technologiczne w Zakładzie Produkcji Pellet), oszczĊdzając zuĪycie do 20 tys. ton paliwa (biomasy drzewnej)
rocznie. Opisany powyĪej proces wytwarzania jest obsługiwany przez Stelmet Bioenergia, poniewaĪ urządzenia uĪywane
na jego potrzeby są własnoĞcią Spółki, ale na DatĊ Prospektu są przedmiotem dzierĪawy na rzecz Stelmet Bioenergia
(zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy – DziałalnoĞü Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej”). NajwyĪszą
jakoĞü produktów Grupy potwierdzają i gwarantują niemieckie atesty EN plus A1 oraz DIN Plus, systematycznie rosnąca
liczba odbiorców w Polsce i za granicą oraz pozytywne opinie uĪytkowników pelletu. W zakresie pelletu Grupa realizuje
najwyĪszą sprzedaĪ przed sezonem zimowym w okresie od wrzeĞnia do paĨdziernika i nastĊpnie do koĔca okresu
zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzglĊdnie stałym poziomie z dwoma 2-3 -tygodniowymi
przerwami produkcji wynikającymi z prac remontowo-serwisowych.
Zarządzanie sezonowoĞcią
Grupa skutecznie realizuje strategiĊ zaawansowanego planowania poziomu i struktury produkcji w okresie całego roku
obrotowego. PowyĪsza strategia ma na celu: (i) minimalizacjĊ kosztów finansowania (im póĨniej zostanie rozpoczĊta
budowa stoku magazynowego, tym mniejsze są koszty finansowania) oraz (ii) dopasowanie struktury produkcji do struktury
sprzedaĪy (produkcja jest realizowana na podstawie historii zamówieĔ realizowanych przez kontrahentów, co skutkuje
minimalizacją ryzyka niedopasowania wielkoĞci i asortymentu produkcji wyrobów gotowych do popytu klientów).
W zakresie drewnianej architektury ogrodowej od lutego do czerwca Grupa realizuje najwyĪszy poziom sprzedaĪy. Aby
zapewniü ciągłoĞü i terminowoĞü dostaw do kontrahentów w okresie najwyĪszej sprzedaĪy, Grupa w okresie od wrzeĞnia
do grudnia, kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest obniĪony, realizuje produkcjĊ w celu
zbudowania odpowiednich zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które są składowane w magazynach
Grupy. Mniejsze podmioty konkurencyjne nie posiadają odpowiedniego kapitału własnego lub finansowania
zewnĊtrznego pozwalającego na zbudowanie przed sezonem sprzedaĪy odpowiednio duĪego magazynu wyrobów
gotowych i nastĊpnie utrzymanie płynnoĞci firmy w trakcie szczytu sprzedaĪy do czasu otrzymania zapłaty przez
odbiorców za produkty, gdzie ten termin zapłaty siĊga 130 dni.
Zgodnie ze standardem stosowanym w branĪy drewnianej architektury ogrodowej, wiĊkszoĞü umów ramowych, których
stroną są Spółki z Grupy, wskazuje jedynie wielkoĞü szacowanej sprzedaĪy produktów oferowanych przez GrupĊ oraz
nie zawierają postanowieĔ zobowiązujących kontrahentów Grupy do nabywania okreĞlonego wolumenu jej produktów.
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JednakĪe Grupa na podstawie wieloletniej współpracy z kontrahentami i znajomoĞci rynku drewnianej architektury
ogrodowej efektywnie szacuje wielkoĞü moĪliwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty
Grupy w przyszłoĞci oraz jest w stanie okreĞliü, jaka jego czĊĞü powinna zostaü uprzednio wyprodukowana na magazyn
(celem sprzedaĪy w kolejnym roku kalendarzowym).
Unikalna zdolnoĞü zarządzania logistyką wysoko oceniana przez klientów
Grupa posiada unikalną zdolnoĞü do realizacji zamówieĔ w formule „na Īądanie” w krótkich terminach oraz w duĪych
wolumenach do najwiĊkszych odbiorców w Europie.
Wieloletnie doĞwiadczenie w zarządzaniu logistyką w powiązaniu z wysoką liczbą stale realizowanych dostaw pozwala
Grupie na optymalizacjĊ załadunków, z jednoczesnym kompletowaniem zamówieĔ (obejmującym ewentualną produkcjĊ
w celu uzupełnienia niedoborów w stanie magazynu) oraz terminowe dostarczenie do wielu punktów w Europie
w krótkim czasie (najczĊĞciej nie dłuĪej niĪ w ciągu 14 dni kalendarzowych od wpływu zamówienia).
Czynnikiem umoĪliwiającym terminową realizacjĊ zamówieĔ jest dogodna lokalizacja geograficzna zakładów Grupy
w Polsce oraz wielozakładowa struktura produkcji. Ponadto w wyniku istotnie wiĊkszej niĪ u konkurencji skali
działalnoĞci i jej ogólnoeuropejskiego zasiĊgu Grupa moĪe (i) zaoferowaü klientom mniejsze, lecz czĊstsze dostawy
produktów dziĊki duĪej liczbie odbiorców i punktów rozładunku w całej Europie oraz (ii) optymalizowaü koszty
transportu poprzez łączenie w ramach jednego transportu dostaw produktów do kilku klientów. Oprócz wysoko
wykwalifikowanego oraz doĞwiadczonego personelu realizacja transportu gotowych wyrobów jest takĪe optymalizowana
poprzez stosowanie wyspecjalizowanych w tym zakresie systemów informatycznych. W opinii Zarządu powyĪsze
okolicznoĞci pozwalają w szczególnoĞci zwiĊkszyü konkurencyjnoĞü Grupy przy realizacji zamówieĔ w formule „na
Īądanie” w krótkich terminach, co wymaga duĪej zdolnoĞci produkcyjnej oraz logistycznej.
Grupa prowadzi działalnoĞü, opierając siĊ na wysoko wydajnym systemie logistycznym. W 2015 roku Grupa wdroĪyła
program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych. Główny nacisk połoĪono na maksymalne
wypełnienie powierzchni załadunkowej przy jednoczesnej optymalizacji dystansu, jaki musi pokonaü wynajĊte auto.
W okresie szczytu sprzedaĪowego w miesiącach marzec-maj w 2015 r. Spółka wysłała do 110 samochodów ciĊĪarowych
z wyrobami Grupy dziennie, a kaĪdy samochód dostarcza produkty Ğrednio do 3 lokalizacji.
KaĪdego roku Grupa organizuje przetarg na dostawĊ usług transportowych, którego celem jest weryfikacja
konkurencyjnoĞci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby jednostek
transportowych w szczycie sprzedaĪowym. Do przetargu zapraszani są zarówno najwiĊksi dostawcy usług logistycznych,
jak i lokalne firmy transportowe. UmoĪliwia to Grupie porównanie ofert dostĊpnych na rynku usług transportowych,
uzyskanie najlepszych cen bez straty na jakoĞci oferowanych usług oraz zapewnienie terminowej dostawy.
Dotychczasowa współpraca oraz terminowa i zgodna z oczekiwaniami kontrahentów realizacja zamówieĔ skutkuje
(mierzona wskaĨnikiem OTIF (on time is full)) uzyskiwaniem przez GrupĊ najwyĪszych ocen od klientów. Zbudowany
w ten sposób korzystny wizerunek zarówno przekłada siĊ na kolejne zamówienia od stałych klientów, jak i daje
moĪliwoĞü pozyskania nowych klientów. Wieloletnia współpraca i zaufanie ułatwiają wzajemne planowanie dostaw
i wielkoĞü sprzedaĪy oraz strukturĊ produkcji w Grupie.
ZałoĪyciel i Zarząd posiadający unikalne doĞwiadczenie w branĪy
Grupa jest zarządzana przez wysoko wykwalifikowaną i doĞwiadczoną kadrĊ kierowniczą, która dysponuje
wszechstronną wiedzą dotyczącą produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz bogatym doĞwiadczeniem w tej
branĪy, posiadającą ĞwiadomoĞü wymagaĔ głównych klientów umoĪliwiającą efektywne planowanie i organizacjĊ
produkcji oraz optymalizacjĊ logistyki dostaw. Członkowie Zarządu oraz wiĊkszoĞü kadry zarządzającej są związani
z Grupą od wielu lat.
ZałoĪyciel Spółki Stanisław BieĔkowski jest jednoczeĞnie prezesem Zarządu i piastuje tĊ funkcjĊ od początku
działalnoĞci Spółki, tj. od 1985 r. Kierownictwo Grupy było zaangaĪowane w wiele procesów rozwojowych,
inwestycyjnych, modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych odbywających siĊ w jej ramach. Do najwaĪniejszych
osiągniĊü kadry kierowniczej Grupy naleĪą:
Ɣ

zakoĔczona sukcesem restrukturyzacja finansowa i operacyjna Grupy w latach 2008–2009;

Ɣ

budowa zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze
w latach 2006–2008;

Ɣ

wzmocnienie pozycji Grupy po okresie spowolnienia gospodarczego i dekoniunktury w latach 2008–2009;
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Ɣ

zakoĔczona sukcesem akwizycja w 2014 r. spółki Grange Fencing (jednego z dwóch najwiĊkszych producentów
i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – jednym z trzech najwiĊkszych
rynków europejskich w tym segmencie obok Niemiec i Francji);

Ɣ

rozpoczĊcie w 2015 r. budowy zakładu w Grudziądzu – najnowoczeĞniejszego zakładu produkcji drewnianej
architektury ogrodowej w Europie.

MiĊdzy innymi wymienione powyĪej działania Zarządu umoĪliwiły 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 pieniĊĪnych z działalnoĞci operacyjnej oraz osiągała
wysokie wskaĨniki rentownoĞci. W okresach 12-miesiĊcznych zakoĔczonych odpowiednio 30 wrzeĞnia 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 wysokoĞci dostosowane do sezonowego
zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
Znaczące dodatnie przepływy pieniĊĪne umoĪliwiają Grupie sfinansowanie duĪej czĊĞci działalnoĞci operacyjnej ze
Ğrodków własnych. Grupa ma moĪliwoĞci finansowe zbudowania przed sezonem sprzedaĪowym stanu magazynowego
produktów, którego wielkoĞü moĪe wynosiü do 50% prognozowanej sprzedaĪy. Dodatkowo silna baza kapitałowa
umoĪliwia oferowanie odbiorcom produktów atrakcyjnych terminów płatnoĞci. Czynnikiem mitygującym ryzyko utraty
płynnoĞci jest współpraca z czołowymi europejskimi sieciami sklepów DIY i marketów budowlanych, które są
wiarygodnymi i terminowymi płatnikami. Ponadto dziĊki przeprowadzonym w przeszłoĞci inwestycjom (m.in. budowie
zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej oraz Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze) ponoszone
nakłady odtworzeniowe Grupy są na relatywnie niskim poziomie w stosunku do generowanej EBITDA. Zarząd oczekuje,
Īe w najbliĪszych latach nakłady odtworzeniowe wraz z kosztami remontowymi bĊdą utrzymywały siĊ na poziomie nie
wyĪszym niĪ poziom obecnej rocznej amortyzacji. Grupa (i) utrzymuje aktywa produkcyjno-magazynowe w bardzo
dobrym stanie oraz utrzymuje ich wydajnoĞü, oraz dodatkowo (ii) ponosi nakłady na odtworzenie majątku, w wyniku
których zamortyzowane maszyny/urządzenia są zastĊpowane bardziej nowoczesnymi i wydajnymi.
Dobra i stabilna sytuacja finansowa Grupy (i) umoĪliwia realizacjĊ strategii dalszego rozwoju biznesowego i pozwala na
ponoszenie związanych z nią koniecznych nakładów finansowych oraz (ii) stanowi podstawĊ budowania dobrych relacji
z instytucjami finansowymi, przyczyniając siĊ do uzyskiwania przez GrupĊ korzystnych warunków finansowania
zewnĊtrznego.
ObecnoĞü na wielu rynkach europejskich
Grupa realizuje sprzedaĪ produktów drewnianej architektury ogrodowej na róĪnych rynkach (w szczególnoĞci:
w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polsce) i do róĪnych grup klientów, w tym głównie do sieci handlowych
DIY. W okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. Grupa sprzedawała produkty architektury drewnianej do
ponad 800 podmiotów w 24 krajach europejskich20. W okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. Īaden
z klientów Grupy nie odpowiadał za wiĊcej niĪ 18,3% przychodu Grupy21. Dodatkowo Grupa dziĊki skali działalnoĞci
ma moĪliwoĞü zaoferowania szerokiego portfolio produktów, co umoĪliwia jej dopasowanie oferty sprzedaĪowej do
konkretnych potrzeb sieci handlowych na róĪnych rynkach geograficznych.
Strategia
Celem strategicznym Grupy jest budowanie wartoĞci dla akcjonariuszy poprzez umocnienie pozycji wiodącego pionowo
zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Europie.
Elementy strategii Grupy, które mają zapewniü osiągniĊcie załoĪonego celu, zostały wskazane poniĪej.

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 Īaden z klientów Grupy nie odpowiadał za wiĊcej niĪ 16,1% przychodu Grupy.
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ZwiĊkszenie sprzedaĪy produktów Grupy
Celem strategicznym Grupy jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu wolumenu sprzedawanych produktów
drewnianej architektury ogrodowej w ciągu najbliĪszych 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 mające na celu zwiĊkszenie sprzedaĪy produktów Grupy poprzez:
Ɣ

wzrost organiczny; oraz

Ɣ

przejĊcia innych podmiotów.

Celem Grupy jest dalszy wzrost sprzedaĪy zarówno na dotychczasowych rynkach, jak równieĪ pozyskiwanie Klientów
z nowych rynków. W zakresie rynków, na których Grupa jest juĪ obecna, wzrost sprzedaĪy Grupa zamierza realizowaü
głównie poprzez zwiĊkszenie aktywnoĞci na rynkach w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
Grupa dąĪyü bĊdzie do osiągniĊcia w roku obrotowym 2016/2017 nastĊpujących udziałów w rynku drewnianej
architektury: w Niemczech 6,0-7,2%, w Wielkiej Brytanii 10,0-11,3%. Na pozostałych rynkach Grupa bĊdzie dąĪyü do
utrzymania co najmniej udziału na poziomie z roku 2014/2015. Udział w rynkach obliczany jako stosunek wartoĞci
produktów sprzedanych przez GrupĊ na danym rynku do szacowanej wartoĞci produktów sprzedanych na danym rynku
przez wszystkich dostawców – według cen producenckich. Historyczne szacunkowe wielkoĞci rynków, na których działa
Grupa, oraz szacunkowe historyczne udziały Grupy w takich rynkach zostały zaprezentowane w rozdziale „Otoczenie
rynkowe” na podstawie raportu sporządzonego przez OC&C Strategy Consultants na zlecenie Spółki.
PowyĪsze cele rozwoju dotyczą wyłącznie wzrostu organicznego i nie uwzglĊdniają zwiĊkszenia udziału w poszczególnych
rynkach, który moĪe byü zrealizowany poprzez potencjalne akwizycje.
Planowany wzrost liczby klientów bĊdzie realizowany poprzez stałe dostosowywanie strategii sprzedaĪowej Grupy do
warunków istniejących na danym rynku oraz aktywne poszukiwanie nowych kontrahentów.
Wzrost sprzedaĪy produktów Grupy ma byü stopniowy, a Grupa zamierza go osiągnąü dziĊki róĪnorodnym modelom
sprzedaĪy stosowanym w zaleĪnoĞci od kierunku ekspansji zagranicznej, tj. poprzez nawiązywanie bezpoĞredniej
współpracy z czołowymi dystrybutorami drewnianej architektury ogrodowej, tj. sieciami DIY, na danym rynku lub
poprzez akwizycje podmiotów zajmujących siĊ produkcją oraz sprzedaĪą drewnianej architektury ogrodowej juĪ
obecnych na danym rynku.
Zgodnie z celami strategicznymi Spółki, Zarząd na bieĪąco analizuje moĪliwoĞci inwestycji w zagraniczne oraz polskie
spółki z segmentu produkcji oraz dystrybucji, które mogą uzupełniü portfolio produktów Grupy oraz rozszerzyü obszar
jej działalnoĞci i bazĊ klientów. Grupa posiada doĞwiadczenie w zakresie akwizycji podmiotów zagranicznych, o czym
Ğwiadczy zrealizowana w 2014 r. akwizycja Grange Fencing – jednego z dwóch liderów na rynku sprzedaĪy drewnianej
architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii. Na DatĊ Prospektu Spółki z Grupy nie są stroną wiąĪących zobowiązaĔ co
do przejĊcia nowych podmiotów.
Grupa planuje ciągłe rozszerzanie i modyfikacjĊ oferty produktowej w celu jej dopasowania do bieĪących potrzeb
klientów docelowych oraz zwiĊkszenia sprzedaĪy. W szczególnoĞci Grupa pracuje nad rozwijaniem nowych rozwiązaĔ
technicznych i konstrukcyjnych i dalszą poprawą jakoĞci produktów drewnianej architektury ogrodowej. Rozszerzanie
oferty produktowej bĊdzie realizowane w ramach istniejących głównych linii produktowych. Grupa zamierza równieĪ
stale doskonaliü metody montaĪu, stosowanej impregnacji oraz malowania, co wpłynie na wzrost jakoĞci i estetyki
wykonania oferowanych produktów.
Celem Grupy jest realizacja załoĪonych poziomów sprzedaĪy pelletu poprzez: (i) utrzymywanie wysokiej jakoĞci
oferowanego produktu oraz (ii) ciągły wzrost jego renomy poprzez działania marketingowe. W zakresie sprzedaĪy
pelletu Grupa bĊdzie kontynuowaü realizacjĊ strategii sprzedaĪy opakowaĔ minibag (waga 15 kg) przeznaczonych dla
odbiorców detalicznych, wykorzystując marki własne Lava, Olimp, Firemaxx oraz Ecospecial.
ZwiĊkszenie mocy produkcyjnych Grupy
Grupa zamierza znacznie zwiĊkszyü moce produkcyjne drewnianej architektury ogrodowej poprzez budowĊ nowego
zakładu w Grudziądzu na terenie Pomorskiej SSE. BĊdzie to najnowoczeĞniejszy zakład produkcyjny Grupy. Na DatĊ
Prospektu łączne zdolnoĞci produkcyjne zakładów Grupy wynoszą 250 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej
architektury ogrodowej rocznie, w ramach których: (i) zdolnoĞci produkcyjne działających operacyjnie zakładów
zlokalizowanych w Polsce wynoszą ok. 200 tys. m3 rocznie, a (ii) zdolnoĞci produkcyjne zakładów zlokalizowanych
w Wielkiej Brytanii wynoszą 50 tys. m3 (Grupa planuje reorganizacjĊ tych zakładów). Budowa zakładu w Grudziądzu
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rozpoczĊła siĊ w kwietniu 2015 r. Spółka przewiduje, Īe zakład uzyska zdolnoĞü produkcyjną w zakresie produkcji
wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w paĨdzierniku 2016 r. Po rozpoczĊciu działalnoĞci zakładu w Grudziądzu
zdolnoĞci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy bĊdą łącznie umoĪliwiały sprzedaĪ na poziomie 300 tys. m3
wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych 12 miesiĊcy po
uruchomieniu zakładu w Grudziądzu. W kolejnych latach zakład w Grudziądzu bĊdzie stopniowo rozbudowywany aĪ do
osiągniĊcia docelowej zdolnoĞci produkcyjnej na poziomie ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej
architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020 (zdolnoĞü produkcyjna zakładu w Grudziądzu zaleĪeü
bĊdzie od produkowanego w nim asortymentu), co docelowo zwiĊkszy łączną zdolnoĞü produkcyjną Grupy do poziomu
ok. 400 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020.
Pierwszym celem operacyjnym zakładu w Grudziądzu bĊdzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej,
które nastĊpnie bĊdą sprzedawane głównie na rynku brytyjskim za poĞrednictwem Grange Fencing. Jednym
z najwaĪniejszych wyrobów produkowanych w zakładzie w Grudziądzu na potrzeby rynku brytyjskiego bĊdą tzw. lap
panels, których udział w sprzedaĪy Grange Fencing w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. wyniósł
33,8%22. Ponadto Grupa planuje stopniowe zwiĊkszanie produkcji w zakładzie w Grudziądzu na potrzeby sprzedaĪy
produktów na innych rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech i we Francji.
Grupa ma moĪliwoĞü wybudowania w przyszłoĞci w zakładzie w Grudziądzu wydziału produkcji pelletu. Podstawą
decyzji o rozpoczĊciu jego budowy bĊdą wyniki przyszłej analizy poziomu cen sprzedaĪy produktu ubocznego oraz
poziomu cen sprzedaĪy pelletu.
W celu dalszego (i) zwiĊkszania zdolnoĞci produkcyjnych, (ii) podwyĪszania efektywnoĞci prowadzonej działalnoĞci
oraz (iii) zmniejszania kosztów osobowych Grupa planuje kontynuowanie działaĔ realizowanych przez GrupĊ
i polegających na: (i) modernizacji istniejącego parku maszynowego głównie poprzez zastĊpowanie wyeksploatowanych
maszyn nowszymi, bardziej wydajnymi oraz mniej energochłonnymi; oraz (ii) dalszej automatyzacji istniejących
procesów produkcyjnych wykonywanych obecnie rĊcznie, przy stosowaniu na pewną skalĊ tworzonych we własnym
zakresie maszyn oraz dodatkowych elementów wspomagających pracĊ posiadanych maszyn (zob. rozdz. „Opis
działalnoĞci Grupy – Badania i rozwój”).
Realizacja synergii i dalsza optymalizacja operacyjna
Grupa zamierza w latach 2016–2020 podjąü szereg czynnoĞci reorganizujących jej działalnoĞü operacyjną. Ich celem jest
zwiĊkszenie efektywnoĞci prowadzonej przez GrupĊ działalnoĞci, w szczególnoĞci poprzez uzyskanie efektu synergii
kosztowych związanych z akwizycją Grange Fencing, oraz dalsze usprawnienie logistyki procesu produkcyjnego
i sprzedaĪowego.
W celu realizacji synergii kosztowych związanych z akwizycją Grange Fencing w 2014 r. Grupa zamknĊła działalnoĞü
produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii w lipcu 2016 r. Dodatkowo planuje zakoĔczyü
działalnoĞü produkcyjną w zakładzie w Telford w Wielkiej Brytanii do koĔca 2016 r. w związku z planowanym
uruchomieniem produkcji w Grudziądzu, co bĊdzie skutkowaü redukcją poĞrednich i bezpoĞrednich kosztów produkcji
ponoszonych przez GrupĊ oraz ograniczeniem zatrudnienia w Grange Fencing o ok. 110 miejsc pracy. Produkcja
prowadzona dotychczas w zakładzie przeznaczonym do zamkniĊcia bĊdzie zastąpiona produkcją w nowym zakładzie
produkcyjnym w Grudziądzu, którego uruchomienie jest planowane na paĨdziernik 2016 r. Efektem takiej reorganizacji
produkcji bĊdą (i) podniesienie jakoĞci produktów oferowanych przez Grange Fencing w związku z realizacją całego
procesu produkcyjnego w ramach jednego zakładu produkcyjnego (dotychczas Grange Fencing produkował wyroby
z wykorzystaniem komponentów zakupionych od podmiotów trzecich) oraz (ii) znacząca redukcja kosztów produkcji,
głównie poprzez zmniejszenie kosztów pracowniczych. Opisana powyĪej restrukturyzacja na terenie Wielkiej Brytanii
zostanie przeprowadzona do koĔca roku obrotowego 2019/2020 przy czym wiĊkszoĞü kosztów (szacowana przez Zarząd
na 1,2 mln GBP), zostanie poniesiona w latach obrotowych 2015/16 i 2016/17. Dotychczas poniesione koszty związane
z restrukturyzacją Grange Fencing (tj. do koĔca sierpnia 2016 roku) wyniosły około 170 tys. GBP i były głównie
związane z opisanym wyĪej zamkniĊciem zakładu i centrum dystrybucyjnego w Hull.
W ocenie Zarządu, przewidywane przepływy pieniĊĪne wynikające z zaplanowanej restrukturyzacji pokryją łączne
koszty jej przeprowadzenia w ciągu drugiego roku obrotowego nastĊpującego po jej rozpoczĊciu tj. w roku obrotowym
2017/2018.

22

Głównym wyrobem produkowanym w zakładzie w Grudziądzu na potrzeby rynku brytyjskiego bĊdą tzw. lap panels, których udział w sprzedaĪy
Grange Fencing w roku obrotowym 2014/2015 wyniósł 33,8%.
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Ponadto Spółka rozwaĪa podjĊcie działaĔ mających na celu dalszą optymalizacjĊ sieci dystrybucyjnej Grange Fencing na
terenie Wielkiej Brytanii, z uwzglĊdnieniem tego, Īe na terenie Wielkiej Brytanii sprzedaĪ jest skoncentrowana na
południu kraju bliĪej rynków zbytu, które zlokalizowane są na obszarach o najwiĊkszym zaludnieniu (np. aglomeracja
londyĔska). W ocenie Zarządu, w wyniku optymalizacji sieci dystrybucji w ciągu 5 lat koszty dystrybucji na terenie
Wielkiej Brytanii (koszty dzierĪawy magazynów, koszty obcego i własnego transportu, koszty obsługi magazynów
dystrybucyjnych (płace, paliwo itd.) mogą byü zredukowane o około 25% w stosunku do stanu dzisiejszego.
Grupa planuje sprzedaĪ nieruchomoĞci poprodukcyjnych w Wiechlicach, ĝwiĊtnie, Kowarach i Sobieszowie, jednakĪe na
DatĊ Prospektu Grupa nie podjĊła jeszcze Īadnych wiąĪących działaĔ w zakresie ich zbycia. SprzedaĪ aktywów
nieoperacyjnych ma na celu redukcjĊ kosztów prowadzenia działalnoĞci przez GrupĊ. Szczegółowe informacje dotyczące
zamiarów Spółki związanych ze zbyciem wyĪej wskazanych zakładów znajdują siĊ w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy
– Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych – Polska”.
W celu zmniejszenia udziału kosztów stałych (koszty administracyjne oraz koszty zarządu) w kosztach ogółem zakład
w Grudziądzu bĊdzie centralnie administrowany i zarządzany z zakładu w Zielonej Górze (tak jak inne zakłady Grupy
zlokalizowane w Polsce).
Ponadto Grupa zamierza poprawiaü wyniki finansowe poprzez dalsze udoskonalenie rachunku marĪowego, jako
kolejnego poziomu kontroli kosztów produkcji i przychodów realizowanej sprzedaĪy oraz zwiĊkszenie efektywnoĞci
zarządzania procesami produkcyjnymi i sprzedaĪowymi.
Produkcja
Produkty Grupy
Informacje ogólne
Podstawowymi kategoriami produktów oferowanymi przez GrupĊ są: (i) produkty drewnianej architektury ogrodowej;
(ii) pellet oraz (iii) produkt uboczny.
Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat wartoĞci sprzedaĪy poszczególnych kategorii produktowych Grupy za
okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2016 r., w okresie 15 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz
okresach 12 miesiĊcy zakoĔczonych odpowiednio na dzieĔ 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
15 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia
(rok obrotowy)

2016 r.

2015 r.

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
(rok obrotowy)
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(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

ħródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
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Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat wartoĞci sprzedaĪy poszczególnych kategorii produktowych Grupy
w okresach dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczonych odpowiednio na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. oraz
w okresach 12 miesiĊcy zakoĔczonych odpowiednio na dzieĔ 30 wrzeĞnia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. uwzglĊdniono w tabeli dane
z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Załączniku nr 8 oraz przygotowanych w celu
uwzglĊdnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesiĊcy koĔczących siĊ 30 wrzeĞnia i 30 czerwca 2015 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

2016 r.

2015 r.

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia
2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(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

ħródło: Spółka, Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.

Informacje na temat wolumenu sprzedaĪy poszczególnych produktów Grupy oraz podstawowe informacje finansowe
o Grupie w podziale na segmenty operacyjne w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 oraz ostatnich trzech
latach obrotowych znajdują siĊ w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Segmenty działalnoĞci”.
PoniĪej przedstawiono najwaĪniejsze informacje na temat poszczególnych kategorii produktowych Grupy:
Produkty drewnianej architektury ogrodowej
Na podstawie dostĊpnych informacji oraz własnej oceny moĪliwoĞci innych podmiotów konkurencyjnych Zarząd ocenia, Īe
Grupa jest najwiĊkszym w Polsce i w Europie pod wzglĊdem wolumenu produkcji w m3 pionowo zintegrowanym
producentem i dystrybutorem produktów drewnianej architektury, czyli wszelkiego rodzaju produktów z drewna uĪywanych
do grodzenia, upiĊkszania i wyposaĪania ogrodów, działek, parków, tarasów, miejsc rekreacji etc. z wyjątkiem mebli
ogrodowych oraz domków ogrodowych (tzw. block houses). Grupa produkuje wyroby bĊdące wyposaĪeniem ogrodów,
obejmujące pojedyncze produkty oraz ich kompletne zestawy, do których zaliczają siĊ m.in. płoty, pergole, palisady, kwietniki,
kratki, rollbordery, podesty, car-porty, altany narzĊdziowe oraz wyroby z łukami z drewna klejonego. Grupa dostarcza swoim
klientom pełen zakres produktów drewnianej architektury ogrodowej, kompleksowo zaspokajając 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 wykoĔczenia i zabezpieczania (np. malowania lazurą).
Wyroby Grupy charakteryzują siĊ wysoką jakoĞcią i czĊĞü produktów drewnianej architektury ogrodowej jest sprzedawana
pod markami własnymi ich odbiorców, co jest zgodne z praktyką rynkową i wymaga spełnienia wysokich standardów
jakoĞciowych przez nich okreĞlonych. DziĊki wykorzystywaniu w procesie produkcyjnym nowoczesnych technologii oraz
maszyn moĪliwe jest uzyskanie wysokiej wydajnoĞci, powtarzalnej jakoĞci, zdolnoĞci do szybkiego reagowania na potrzeby
nabywców, a takĪe zminimalizowanie zuĪycia energii i zmniejszenie wytwarzania produktu ubocznego.
Grupa przeprowadza samodzielnie wszystkie procesy technologiczne: od zakupu drewna okrągłego po pakowanie
wyrobów gotowych oraz organizacjĊ transportu do klientów. Ponadto na rynku brytyjskim Grupa prowadzi sprzedaĪ
z dostawą bezpoĞrednio do klienta w formule home delivery.
Produkty drewnianej architektury ogrodowej są zabezpieczane poprzez impregnacjĊ ciĞnieniową lub zanurzeniową,
dodatkowo w zakładzie produkcyjnym w LubiĊcinie jest wykorzystywana nowoczesna linia do malowania. DziĊki
impregnacji, poza jej funkcją ochronną, uzyskuje siĊ czĊsto równieĪ efekty koloryzujące o charakterze dekoracyjnym.
W całym procesie produkcyjnym, a w szczególnoĞci w procesach impregnacji, Grupa dąĪy do minimalizacji obciąĪeĔ
Ğrodowiska naturalnego poprzez zamkniĊcie obiegu impregnatu, oszczĊdnoĞü zuĪycia energii i wody oraz gospodarkĊ
bezodpadową. Towarzyszy temu redukcja emitowanych w procesach wytwórczych zanieczyszcze Ĕ. Grupa wykorzystuje
wyłącznie drewno posiadające certyfikat FSC, co oznacza, Īe surowiec pochodzi z zasobów leĞnych zarządzanych
zgodnie z „Zasadami Dobrej Gospodarki LeĞnej”.
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Grupa posiada w aspekcie wizualnym ponad 2,6 tys. wzorów wyrobów, które znajdują siĊ w bieĪącej produkcji.
Produkty Grupy w zakresie drewnianej architektury ogrodowej moĪna podzieliü na poniĪsze trzy główne kategorie
produktowe:
Kategoria I – Płoty

Kategoria II – Deckingi

Kategoria IIIa – Wytyczanie obrzeĪy klombów i rabat
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Kategoria IIIb – KrawĊdziaki i deski

Kategoria IIIc – AktywnoĞü na ĞwieĪym powietrzu

Kategoria IIId – Pergole i kwietniki
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Produkty charakterystyczne dla rynku brytyjskiego

Grupa stale monitoruje trendy pojawiające siĊ na rynku drewnianej architektury ogrodowej, co umoĪliwia szybkie
dostosowanie asortymentu do zmieniających siĊ oczekiwaĔ klientów. W Spółce działa zespół monitorujący trendy na rynkach
i zajmujący siĊ projektowaniem nowych wzorów produktów, co umoĪliwia reakcjĊ na zmieniające siĊ oczekiwania klientów.
Szczegółowe informacje na temat funkcjonującego w Grupie zespołu zajmującego siĊ badaniami i rozwojem oraz
opracowywaniem nowych produktów zostały zamieszczone w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Badania i rozwój”.
Pellet
Pellet jest ekologicznym paliwem produkowanym na bazie produktu ubocznego w postaci trocin, wiórów, zrzynów
i zrĊbków, powstających przy produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej. Spółka produkuje wysokiej
jakoĞci pellet, wykorzystując jako surowiec produkt uboczny powstający w procesie mechanicznej obróbki drewna,
wyłącznie w specjalnie wybudowanym na te potrzeby zakładzie zintegrowanym z zakładem produkcyjnym architektury
ogrodowej w Zielonej Górze. Pellet jest wykorzystywany do ogrzewania domów i innych pomieszczeĔ oraz obiektów
uĪywanych w działalnoĞci gospodarczej, a takĪe do wytwarzania energii cieplnej w procesach przemysłowych.
Ze wzglĊdu na właĞciwoĞci energetyczne oraz wygodĊ dla uĪytkownika, pellet jest zaliczany do najbardziej efektywnych
Ĩródeł energii. Jest teĪ paliwem ekologicznym – emisja dwutlenku wĊgla podczas spalania jest równa iloĞci dwutlenku
wĊgla pochłoniĊtego przez drzewo podczas jego wzrostu (emisja CO2 równa zeru), a pozostała po spaleniu niewielka
iloĞü popiołu (poniĪej 0,5% dla pelletu produkowanego przez SpółkĊ) moĪe zostaü uĪyta jako nawóz. Pellet jest paliwem
nadającym siĊ do wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych.
Doskonale nadaje siĊ do spalania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domkach jednorodzinnych.
Pellet to paliwo przyjazne dla Ğrodowiska i jednoczeĞnie łatwe w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji.
Charakteryzuje je niska zawartoĞü wilgoci, popiołów i substancji szkodliwych dla Ğrodowiska oraz wysoka wartoĞü
energetyczna (minimum 5 kWh/kg w stanie suchym).
Grupa rozwaĪa budowĊ drugiego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, który byłby zarządzany przez spółkĊ
MrGarden, co zwiĊkszyłoby zdolnoĞci produkcyjne Grupy o 60.000 ton pelletu rocznie. JednakĪe na DatĊ Prospektu
Grupa nie podjĊła wiąĪących zobowiązaĔ w zakresie realizacji tego przedsiĊwziĊcia inwestycyjnego.
Grupa produkuje pellet pod uznanymi na rynku markami własnymi: Lava oraz Olimp, a takĪe stosunkowo niedawno
wprowadzonymi markami: Firemaxx oraz Ecospecial. Pellet oferowany przez GrupĊ cechuje jasna barwa, która Ğwiadczy
o najwyĪszej jakoĞci produktu.
NajwyĪszą jakoĞü pelletu potwierdzają i gwarantują niemieckie atesty EN plus A1 oraz DIN Plus i systematycznie
rosnąca liczba wymagających odbiorców w Polsce i za granicą.
Celem Grupy jest realizacja załoĪonych poziomów sprzedaĪy pelletu poprzez: (i) utrzymywanie wysokiej jakoĞci
oferowanego produktu oraz (ii) ciągły wzrost jego renomy poprzez działania marketingowe. Grupa bĊdzie kontynuowaü
realizacjĊ strategii sprzedaĪy pelletu w opakowaniach minibag (waga 15 kg) przeznaczonych dla odbiorców detalicznych,
wykorzystując marki własne Lava, Olimp, Firemaxx oraz Ecospecial. Grupa realizuje najwyĪszą sprzedaĪ przed sezonem
zimowym w okresie od wrzeĞnia do paĨdziernika i nastĊpnie do koĔca okresu zimowego.
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Pellet Lava
Pellet sprzedawany pod marką Lava cechuje przede wszystkim: (i) niska zawartoĞü popiołu; (ii) wysoka kalorycznoĞü;
(iii) niska zawartoĞü wilgoci; (iv) wysoka gĊstoĞü; oraz (v) bardzo niska zawartoĞü w spalinach (powstających w wyniku
spalenia pelletu Spółki) dwutlenku siarki i innych szkodliwych substancji.
Pellet Lava jest dostĊpny w Ğrednicach 6 i 8 mm i sprzedawany w workach standardowej wielkoĞci 15 kg.

Pellet Olimp
Pellet sprzedawany pod marką Olimp z powodzeniem zastĊpuje: ekogroszek, koks, wĊgiel i miał wĊglowy, gaz i olej
opałowy. Produkt jest wyjątkowo wygodny w stosowaniu przez uĪytkownika oraz przyjazny dla Ğrodowiska, zapewniając
komfort otoczeniu. Ten rodzaj pelletu jest stosowany przez wymagających odbiorców do ogrzewania domów, pomieszczeĔ
mieszkalnych, zakładów produkcyjnych, zwłaszcza w centrach miast i specjalnych strefach ochronnych.
Pellet Olimp naleĪy do produktów Top Quality w segmencie premium (jeszcze wyĪsza jakoĞü niĪ pellet Lava)
i charakteryzuje siĊ najwyĪszymi parametrami technicznymi popartymi dwoma certyfikatami gwarantującymi najwyĪszą
jakoĞü: (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 jakoĞci co pellet
marki Olimp.
Obie marki zostały przygotowane jako uzupełnienie marek Lava i Olimp z myĞlą o sprzedaĪy dodatkowych iloĞci pelletu
w charakterze sprzedaĪy spotowych oraz dla sieci handlowych. Taki sposób sprzedaĪy powyĪszych marek nie bĊdzie
wpływał na cenĊ i politykĊ sprzedaĪową oraz pozycjĊ podstawowych marek pelletu (Lava oraz Olimp).
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Produkt uboczny
Na poszczególnych etapach produkcji (odkorowywanie, sortowanie, przetarcie drewna, hala obróbki wzdłuĪnej
i poprzecznej) drewnianej architektury ogrodowej powstaje produkt uboczny w postaci kory, drewna okrągłego
odsortowanego, zrĊbków, trocin, wiórów oraz zrzynów. Surowiec drzewny jest nabywany przez GrupĊ wraz z korą
(tj. przed procesem odkorowania).
Produkt uboczny od wielu lat na rynku jest surowcem, na który wystĊpuje duĪe zapotrzebowanie ze strony
m.in. producentów płyt drewnopochodnych oraz w przemyĞle celulozowym, który jest sprzedawany w formie
nieprzetworzonej.
Prowadzenie produkcji i sprzedaĪy pelletu skutkuje wygenerowaniem dodatkowej wartoĞci dla Spółki w stosunku do
sprzedaĪy nieprzetworzonego produktu ubocznego.
Szczegółowe informacje dotyczące struktury odbiorców pelletu oraz produktu ubocznego zostały opisane w rozdziale
„Klienci oraz sprzedaĪ – Produkt uboczny”.
Zagospodarowanie przez GrupĊ produktu ubocznego poprzez jego przetworzenie i sprzedaĪ w formie pelletu stanowi
wraz ze sprzedaĪą produktu ubocznego uzupełnienie przychodów ze sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej.
IloĞü produktu ubocznego przetwarzanego przez SpółkĊ do postaci pelletu jest zmienna i zaleĪna od aktualnego poziomu
cen i popytu na oba te produkty (Ğrednio 43% rocznie w okresie trzech ostatnich lat zakoĔczonych 30 wrzeĞnia 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 LubiĊcinie i Jeleniowie) oraz pomocniczy zakład – tartak w Starym Kisielinie, a takĪe
dwa zakłady w Wielkiej Brytanii (Telford i Hull). Na DatĊ Prospektu Grupa, poprzez SpółkĊ ZaleĪną MrGarden,
realizuje równieĪ budowĊ nowego zakładu w Grudziądzu na terenie Pomorskiej SSE. Podstawowym celem operacyjnym
zakładu w Grudziądzu bĊdzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które w duĪym stopniu bĊdą
sprzedawane na rynku brytyjskim przez SpółkĊ ZaleĪną – Grange Fencing. Zakład w Grudziądzu bĊdzie równieĪ
realizował sprzedaĪ na inne rynki. Budowa zakładu w Grudziądzu rozpoczĊła siĊ w kwietniu 2015 r. Grupa przewiduje,
Īe zakład uzyska zdolnoĞü produkcyjną w zakresie produkcji wyrobów drewnianej architektury ogrodowej
w paĨdzierniku 2016 r. W związku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudziądzu oraz w ramach prowadzonej
reorganizacji Grupa zakoĔczyła działalnoĞü produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii
w lipcu 2016 r. i planuje zamknąü działalnoĞü produkcyjną w zakładzie w Telford w Wielkiej Brytanii do koĔca 2016 r.
(zob. „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”). Na DatĊ
Prospektu łączne zdolnoĞci produkcyjne zakładów Grupy wynoszą 250 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej
architektury ogrodowej rocznie. Na DatĊ Prospektu: (i) zdolnoĞci produkcyjne działających operacyjnie zakładów
zlokalizowanych w Polsce wynoszą ok. 200 tys. m3 rocznie; (ii) zdolnoĞci produkcyjne zakładów zlokalizowanych
w Wielkiej Brytanii wynoszą 50 tys. m3 (Grupa prowadzi aktualnie reorganizacjĊ tych zakładów) oraz (iii) planowana
zdolnoĞü produkcyjna zakładu w Grudziądzu wynosi ok. 200 tys. m3 rocznie i ma byü osiągniĊta w roku obrotowym
2019/2020 (zdolnoĞü produkcyjna zakładu w Grudziądzu zaleĪeü bĊdzie od produkowanego w nim asortymentu). Łączne
zdolnoĞci produkcyjne Grupy, począwszy od roku obrotowego 2019/2020, bĊdą wynosiły ok. 400 tys. m3 rocznie. Po
rozpoczĊciu działalnoĞci zakładu w Grudziądzu w okresie pierwszych 12 miesiĊcy po jego uruchomieniu (rok obrotowy
2016-2017) zdolnoĞci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy bĊdą łącznie umoĪliwiały sprzedaĪ na poziomie 300
tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie.
Zakłady produkcyjne Grupy w Polsce charakteryzuje dogodne połoĪenie geograficzne ze wzglĊdu na bliskoĞü zasobów
surowca drzewnego, a w przypadku połoĪonego niedaleko portów morskich oraz sieci autostrad, zakładu produkcyjnego
w Grudziądzu równieĪ moĪliwoĞü korzystania z multimodalnego transportu produktów (transport drogowy, kolejowy
i morski). Zakład w Grudziądzu jest ponadto zlokalizowany w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co umoĪliwi Grupie
uzyskanie pomocy publicznej w wysokoĞci 50% nakładów inwestycyjnych w postaci zwolnienia z podatku od dochodów
osiąganych na obszarze tego zakładu (z ograniczeniem maksymalnego pułapu nakładów inwestycyjnych na poziomie
225,0 mln PLN) oraz zwolnienie od podatku od nieruchomoĞci. Zasadniczo w celu optymalizacji logistyki i kosztów
transportu wyrobów zakłady produkcyjne Grupy w Polsce realizują produkcjĊ dla przypisanych do danego zakładu
klientów. Zakłady Grupy są jednak na tyle uniwersalne, Īe produkcja dla danego klienta moĪe byü przesuwana pomiĊdzy
zakładami, jak równieĪ realizowana w kilku zakładach równolegle.
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Oprócz ww. zakładów produkcyjnych Spółka posiada cztery nieruchomoĞci poprodukcyjne, które są zlokalizowane
w Wiechlicach, ĝwiĊtnie, Kowarach i Sobieszowie. Grupa rozwaĪa sprzedaĪ ww. nieruchomoĞci poprodukcyjnych,
jednakĪe na DatĊ Prospektu Grupa nie podjĊła jeszcze Īadnych wiąĪących działaĔ w zakresie ich zbycia. Szczegółowe
informacje dotyczące zamiarów Grupy związanych ze zbyciem ww. nieruchomoĞci poprodukcyjnych znajdują siĊ
w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych – Polska”.
KaĪdy 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 poniĪej przedstawiono podstawowe informacje na temat zakładanych przyszłych nominalnych zdolnoĞci
produkcyjnych zakładów Grupy po uruchomieniu zakładu w Grudziądzu w latach 2015/2016–2019/2020:
PrzybliĪona zdolnoĞü 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

ħródło: Spółka.
___________________________
*Dane obejmują zakłady produkcyjne Spółki w Zielonej Górze, Jeleniowie i LubiĊcinie.
**Dane obejmują zakłady produkcyjne w Grudziądzu, Telford i Hull (zakład w Hull zamkniĊto w lipcu 2016 r.).
***Zakładane dane za rok 2015/2016 obejmują okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia 2016 r.

Spółka zakłada, Īe po uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Grudziądzu do roku obrotowego 2019/2020 zdolnoĞci
produkcyjne wyrobów gotowych Grupy wzrosną o ok. 60% w stosunku do stanu na DatĊ Prospektu.
PoniĪej przedstawiono najwaĪniejsze informacje dotyczące linii produkcyjnych, głównych produktów oraz kluczowych
klientów zakładów produkcyjnych Grupy. Wszystkie wskazane poniĪej zakłady produkcyjne stanowią własnoĞü Grupy.
Zakład produkcyjny w Zielonej Górze
W Zielonej Górze funkcjonują dwa zakłady produkcyjne: (i) zakład produkujący drewnianą architekturĊ ogrodową
(uruchomiony w lipcu 2007 r.) oraz (ii) zintegrowany z nim poprzez bezpoĞrednią liniĊ dostarczania produktu ubocznego
(surowca do produkcji pelletu) Zakład Produkcji Pellet (uruchomiony w czerwcu 2008 r.).
Zakład w Zielonej Górze zajmuje siĊ przede wszystkim: (i) Ğrednicowym sortowaniem i korowaniem drewna okrągłego
o róĪnych długoĞciach i Ğrednicach; (ii) przetarciem sortowanego drewna okrągłego; (iii) obróbką wzdłuĪną
i poprzeczną, w trakcie których powstają półfabrykaty tartaczne; (iv) montaĪem i pakowaniem drewnianej architektury
ogrodowej z półfabrykatów tartacznych; (v) impregnacją ciĞnieniową wyrobów drewnianej architektury ogrodowej
w autoklawach. Produkowane przez Zakład półfabrykaty tartaczne są wykorzystywane równieĪ przez inne zakłady
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Grupy zlokalizowane w Polsce, w szczególnoĞci przez zakład produkcyjny w LubiĊcinie, który w swojej strukturze nie
posiada pierwszych etapów produkcji.
Zakład Produkcji Pellet zajmuje siĊ produkcją pelletu w oparciu głównie o surowiec (produkt uboczny) dostarczany
z zakładu produkcyjnego architektury ogrodowej w Zielonej Górze. Zakład jest bardzo nowoczesnym, zautomatyzowanym
zakładem realizującym pełen proces produkcji i pakowania produktu. Ponadto w Zakładzie Produkcji Pellet zainstalowany
jest nowoczesny układ kogeneracyjny, który wraz z układem kondensacji spalin wytwarza, opierając siĊ na produkcie
ubocznym jako paliwie, energiĊ cieplną i elektryczną. Na DatĊ Prospektu jednostka kogeneracji jest przedmiotem dzierĪawy
na rzecz Stelmet Bioenergia. Szczegółowe informacje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zasad
działania układu kogeneracyjnego znajdują siĊ w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – DziałalnoĞü 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 siĊ przede wszystkim: (i) Ğrednicowym sortowaniem i korowaniem drewna okrągłego
o długoĞci 1,8 m; (ii) przetarciem sortowanego drewna okrągłego; (iii) obróbką wzdłuĪną i poprzeczną, w trakcie których
powstają półfabrykaty tartaczne; (iv) montaĪem i pakowaniem drewnianej architektury ogrodowej z półfabrykatów
tartacznych; (v) impregnacją ciĞnieniową wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w autoklawach. Produkowane
przez Zakład półfabrykaty tartaczne są wykorzystywane równieĪ 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 LubiĊcinie
Zakład w LubiĊcinie zajmuje siĊ przede wszystkim: (i) obróbką wzdłuĪną i poprzeczną, w trakcie której powstają
półfabrykaty tartaczne; (ii) montaĪem i pakowaniem drewnianej architektury ogrodowej z półfabrykatów tartacznych;
(iii) impregnacją ciĞnieniową wyrobów drewnianej architektury ogrodowej w autoklawach; (iv) impregnacją
powierzchniową wyrobów drewnianej architektury ogrodowej na linii malarskiej; oraz (v) suszeniem komorowym
drewna.
Powierzchnia Zakładu w LubiĊcinie to ok. 3,4 ha, w tym powierzchnia zadaszona to 1,2 ha.
Zakład został nabyty przez GrupĊ w 2000 r.
Zakład produkcyjny w Grudziądzu
Na DatĊ Prospektu trwa budowa zakładu produkcyjnego w Grudziądzu, która rozpoczĊła siĊ w kwietniu 2015 r. Spółka
zakłada, Īe produkcja zostanie uruchomiona w paĨdzierniku 2016 r. Po rozpoczĊciu działalnoĞci zakładu w Grudziądzu
zdolnoĞci produkcyjne i magazynowe zakładów Grupy bĊdą łącznie umoĪliwiały sprzedaĪ na poziomie 300 tys. m3
produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w okresie pierwszych 12 miesiĊcy po uruchomieniu zakładu
w Grudziądzu. W latach 2017-2018 zakład w Grudziądzu bĊdzie rozbudowywany o kolejne elementy aĪ do osiągniĊcia
docelowej zdolnoĞci produkcyjnej i magazynowej na poziomie ok. 200 tys. m3 produktów drewnianej architektury
ogrodowej rocznie w roku obrotowym 2019/2020 (zdolnoĞü produkcyjna zakładu w Grudziądzu zaleĪeü bĊdzie od
produkowanego w nim asortymentu). Zakład jest zlokalizowany na terenie Pomorskiej SSE i bĊdzie najnowoczeĞniejszy
w Grupie. Pod wzglĊdem funkcjonalnym i technologicznym jest wzorowany na zakładzie w Zielonej Górze, z tym Īe
docelowo pod wzglĊdem obszaru bĊdzie zdecydowanie wiĊkszy.
Po planowanym uruchomieniu zakładu produkcyjnego w Grudziądzu bĊdzie on miał takie same zdolnoĞci produkcyjne
jak razem pozostałe główne zakłady Grupy w Polsce. W ramach Zakładu uruchomiona b Ċdzie odrĊbna linia produkcyjna,
która bĊdzie wytwarzała lap panels (por. „Produkty Grupy”). Docelowo zdolnoĞci produkcyjne zakładu w Grudziądzu
bĊdą wiĊksze o ok. 200 tys. m3 wytwarzanych produktów drewnianej architektury ogrodowej rocznie w porównaniu
z istniejącymi na DatĊ Prospektu łącznymi zdolnoĞciami produkcyjnymi zakładów produkcyjnych Grupy
zlokalizowanych w Polsce. Zgodnie z obecnymi zasadami nabywania drewna w Lasach PaĔstwowych, MrGarden moĪe
wnioskowaü o iloĞü drewna wynikającą ze specyfikacji technicznej maszyn i urządzeĔ wykorzystywanych do jego
obróbki, a zdolnoĞci produkcyjne wszystkich zainstalowanych linii bĊdą wynosiły co najmniej 600 tys. m3 rocznie.
Celem inwestycji realizowanej w Grudziądzu jest budowa zakładu produkcyjnego, który bĊdzie jednym z podstawowych
Ĩródeł dalszego rozwoju Grupy. Podstawowym celem operacyjnym MrGarden, realizującego tĊ inwestycjĊ w ramach
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Grupy, bĊdzie produkcja wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które w duĪej czĊĞci bĊdą sprzedawane na rynku
brytyjskim przez Grange Fencing. W związku z planowanym uruchomieniem zakładu w Grudziądzu oraz w ramach
prowadzonej reorganizacji Grupa zakoĔczyła działalnoĞü produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w Wielkiej
Brytanii w lipcu 2016 r. i zamknie działalnoĞü produkcyjną zakładu w Telford w Wielkiej Brytanii do koĔca 2016 r. (zob.
„Opis działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”). W razie realizacji
powyĪszej reorganizacji Grupa zmieni profil działalnoĞci 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 sprzedawcą drewnianej architektury ogrodowej.
W wyniku akwizycji Grupa dzierĪawi nieruchomoĞci w Wielkiej Brytanii w Telford oraz w Hull, na których
zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grange Fencing. Zakłady zostały uruchomione odpowiednio w 1976 oraz 2013
roku. Na DatĊ Prospektu działalnoĞü 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 związku z prowadzoną reorganizacją Grupy, o której mowa w rozdziale „Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych
– Wielka Brytania”, Grupa zakoĔczyła działalnoĞü produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Hull w lipcu 2016 r.
i zamknie działalnoĞü produkcyjną w Telford do koĔca 2016 r.
Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucji
Wielka Brytania
Na DatĊ Prospektu Grupa rozpoczĊła prowadzenie reorganizacji działalnoĞci operacyjnej Grupy i analizuje moĪliwoĞü
realizacji synergii kosztowych związanych z przejĊciem Grange Fencing w 2014 r. PowyĪsza reorganizacja jest w istotny
sposób powiązana z planowanym otwarciem nowego zakładu produkcyjnego w Grudziądzu.
W ramach prowadzonej reorganizacji w lipcu 2016 r. Grupa zakoĔczyła działalnoĞü produkcyjną w zakładzie
zlokalizowanym w Hull w Wielkiej Brytanii. Planuje takĪe zamknąü działalnoĞü produkcyjną w Telford w Wielkiej
Brytanii do koĔca 2016 r. w związku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudziądzu, co bĊdzie skutkowaü
redukcją poĞrednich i bezpoĞrednich kosztów produkcji ponoszonych przez GrupĊ oraz ograniczeniem zatrudnienia
w Grange Fencing o ok. 110 miejsc pracy. Dotychczas poniesione koszty związane z restrukturyzacją Grange Fencing
(tj. do koĔca sierpnia 2016 roku) wyniosły około 170 tys. GBP i były głównie związane z opisanym wyĪej zamkniĊciem
zakładu i centrum dystrybucyjnego w Hull.
Ponadto Grupa rozwaĪa relokacjĊ dwóch dotychczasowych centrów dystrybucji znajdujących siĊ obecnie na terenie Wielkiej
Brytanii (zamkniĊtego w Hull oraz aktualnie funkcjonującego w Much Wenlock), która ma na celu optymalizacjĊ logistyki
dostaw i obniĪenie kosztów transportu. Nowa lokalizacja centrów dystrybucji planowana jest na obszarach o najwyĪszym
zaludnieniu (np. aglomeracja londyĔska).
Opisana powyĪej restrukturyzacja na terenie Wielkiej Brytanii zostanie przeprowadzona do koĔca roku obrotowego
2019/2020, przy czym wiĊkszoĞü kosztów (szacowana przez Zarząd na 1,2 mln GBP) zostanie poniesiona w latach
obrotowych 2015/2016 i 2016/2017.
W ocenie Zarządu przewidywane przepływy pieniĊĪne wynikające z zaplanowanej restrukturyzacji pokryją łączne koszty
jej przeprowadzenia w ciągu drugiego roku obrotowego nastĊpującego po jej rozpoczĊciu, tj. w roku obrotowym 2017/2018.
Koszty związane z opisaną powyĪej restrukturyzacją nie zostały ujĊte w historycznych danych finansowych prezentowanych
w Prospekcie, poniewaĪ zostały poniesione po 30 czerwca 2016 r. Na DatĊ Prospektu koszty poniesione w związku
z restrukturyzacją w Wielkiej Brytanii wynoszą ok. 0,2 mln GBP. Do Daty Prospektu Spółka zgodnie z MSR 37.14 nie była
zobowiązana do zawiązania rezerw z tytułu prowadzonego procesu restrukturyzacji, natomiast nie wyklucza ich zawiązania na
dalszym etapie restrukturyzacji.
Na DatĊ Prospektu Grupa nie identyfikuje istotnych ryzyk w związku z realizowaną w Wielkiej Brytanii restrukturyzacją,
w tym ryzyka sporów zbiorowych w związku z opisaną powyĪej restrukturyzacją.
Polska
Na DatĊ Prospektu Grupa rozwaĪa sprzedaĪ nieruchomoĞci poprodukcyjnych w Wiechlicach, ĝwiĊtnie, Kowarach oraz
Sobieszowie. Na DatĊ Prospektu Grupa nie podjĊła jeszcze Īadnych wiąĪących działaĔ w zakresie zbycia wskazanych
aktywów.
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Proces produkcyjny
Grupa, jako pionowo zintegrowany producent i dystrybutor drewnianej architektury ogrodowej, realizuje w całoĞci
proces wytwarzania oferowanych produktów, wykonując samodzielnie wszystkie procesy technologiczne – od zakupu
surowca drzewnego aĪ po pakowanie gotowych wyrobów i dostarczenie ich do odbiorców, co zapewnia jej pełną
kontrolĊ nad terminowoĞcią oraz jakoĞcią wykonania produktów. Po nabyciu surowca proces produkcyjny w zakładach
produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w Polsce rozpoczyna siĊ od manipulacji surowca (tzn. ciĊcia drewna na
odpowiednie długoĞci), sortowania surowca według okreĞlonych długoĞci i Ğrednic, a nastĊpnie przetarcia (czyli rozkroju
kłód), w wyniku którego powstają półfabrykaty wykorzystywane w dalszym procesie produkcyjnym oraz produkt
uboczny (zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny), które wykorzystywane są przez GrupĊ do produkcji pelletu (paliwa
ekologicznego) albo teĪ bezpoĞrednio sprzedawane producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom
w stanie nieprzetworzonym. NastĊpnie półfabrykaty są poddawane procesowi obróbki maszynowej i suszenia,
a koĔcowymi etapami produkcji są montaĪ pojedynczych elementów w kompletny produkt, pakowanie oraz jego
impregnacja. Tak przygotowany produkt trafia do klientów Grupy. PoniewaĪ w procesie produkcji i sprzedaĪy do
klientów Grupy nie uczestniczą inne podmioty zewnĊtrzne, Grupa nie ponosi dodatkowych kosztów w tym zakresie
i dziĊki temu moĪe realizowaü wyĪsze marĪe niĪ wiĊkszoĞü jej konkurentów, którzy korzystają z zakupu czĊĞci lub
całoĞci oferowanych produktów od podmiotów zewnĊtrznych.
WaĪnym wskaĨnikiem w procesie produkcji jest jego efektywnoĞü Jest ona mierzona procentem wyrobu gotowego, który
Grupa jest w stanie uzyskaü z przerobienia 1 m3 surowca. Grupa nabywa w Lasach PaĔstwowych okreĞloną iloĞü m3
drewna. W ostatnich trzech latach Grupa nabywała surowiec, który moĪna podzieliü na nastĊpujące grupy materiałowe:
Ɣ

niesortowana dłuĪyca sosnowa;

Ɣ

niesortowana dłuĪyca Ğwierkowa;

Ɣ

niesortowana kłoda sosnowa;

Ɣ

niesortowana kłoda Ğwierkowa;

Ɣ

niesortowana papierówka sosnowa;

Ɣ

niesortowana papierówka Ğwierkowa;

Ɣ

niesortowane Īerdzie sosnowe; oraz

Ɣ

niesortowany kopalniak sosnowy.

IloĞü ta jest okreĞlana przez dostawcĊ (Lasy PaĔstwowe) jako drewno bez kory, natomiast Grupa odbiera surowiec z korą
i sama, na terenie swoich zakładów produkcyjnych, dokonuje odkorowania. Kora stanowi Ğrednio dodatkowo ok. 8%
w stosunku do iloĞci m3 drewna zakupionego w Lasach i jest traktowana przez GrupĊ jako produkt uboczny.
Odkorowane drewno trafia do dalszej obróbki. Na kolejnych etapach procesu produkcyjnego równieĪ powstaje produkt
uboczny (m.in. zrĊbki, trociny, wióry), który stanowi ok. 65% zakupionego surowca. Oznacza to, Īe obecnie Ğrednia
efektywnoĞü produkcji zakładów Grupy działających w Polsce, które w 100% przetwarzają surowiec okrągły i realizują
pełen proces produkcyjny, kształtuje siĊ na poziomie ok. 35%. EfektywnoĞü procesu produkcji w nowym zakładzie
produkcyjnym w Grudziądzu powinna docelowo kształtowaü siĊ na poziomie 40-45%, co bĊdzie wynikało ze znaczącego
udziału w produkcji tzw. lap panels (których efektywnoĞü produkcji przekracza 50%).
Drewniana architektura ogrodowa
Proces produkcji realizowany na terenie zakładów produkcji architektury ogrodowej Grupy zlokalizowanych w Polsce
obejmuje jego całoĞü i składa siĊ z nastĊpujących etapów:
Ɣ

planowanie produkcji;

Ɣ

manipulacja długiego surowca okrągłego, czyli ciĊcie pni na kłody;

Ɣ

odkorowanie;

Ɣ

sortowanie kłód według Ğrednic;

Ɣ

przetarcie, czyli rozkrój kłód na elementy o przekroju prostokątnym, tzw. półfabrykaty;

Ɣ

wielooperacyjna obróbka maszynowa półfabrykatów;

Ɣ

suszenie półfabrykatów, produktów (etap ten nie dotyczy wszystkich wyrobów);

144

STELMET S.A.

Ɣ

malowanie produktów (etap ten nie dotyczy wszystkich wyrobów);

Ɣ

prace montaĪowe;

Ɣ

pakowanie produktów; oraz

Ɣ

impregnacja produktów.

PoniĪej przedstawiono opis poszczególnych etapów procesu produkcyjnego drewnianej architektury ogrodowej.
Planowanie produkcji
W celu precyzyjnego okreĞlenia rocznej wielkoĞci i struktury asortymentowej produkcji, w celu utrzymywania
odpowiednich stanów magazynowych produktów gotowych, wymaganych dla terminowej realizacji póĨniejszych
zamówieĔ, Grupa wykorzystuje swoją unikalną wiedzĊ z lat poprzednich dotyczącą współpracy z najwiĊkszymi
klientami. Realizacja dostaw odbywa siĊ w duĪej mierze przy wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych
w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. WiąĪące zamówienia na konkretne dostawy są składane
przez klientów z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, dlatego Grupa buduje stoki magazynowe; mając na uwadze takie
czynniki jak: sezonowoĞü zamówieĔ, aktualne trendy na rynku architektury ogrodowej, historyczne wielkoĞci i gamĊ
produktów zamawianych dla danego klienta, a takĪe moĪliwoĞü zrealizowania dostaw w oparciu o zamówienia ad hoc.
W związku z powyĪszym Grupa musi zaplanowaü produkcjĊ tak, aby: (i) linie produkcyjne były równomiernie obciąĪone
w ciągu całego roku obrotowego; (ii) wczeĞniej wdroĪona do produkcji struktura produktów była zbliĪona do
oczekiwanej w okresie dostaw; (iii) pozostawiü czĊĞü mocy do dyspozycji ad hoc w czasie realizacji najwiĊkszych
dostaw; (iv) efektywnie wykorzystaü powierzchniĊ magazynową; (v) efektywnie gospodarowaü płynnoĞcią i kapitałem
obrotowym. Posiadane przez GrupĊ aktywa trwałe oraz nieruchomoĞci dają istotne zdolnoĞci magazynowe wyrobów
gotowych i pozwalają realizowaü duĪe wolumeny dostaw w krótkich okresach.
Manipulacja surowca okrągłego
Manipulacja surowca okrągłego polega na ciĊciu pni drzew o kilkunastometrowej długoĞci na technologicznie okreĞlone
krótsze odcinki, tzw. kłody. Wykonywana jest bezpoĞrednio przez pracowników przy uĪyciu rĊcznych pił spalinowych.
NastĊpnie kłody są transportowane wózkami widłowymi na miejsca składowe. Etap manipulacji dotyczy tylko czĊĞci
przerabianego przez GrupĊ drewna, gdyĪ czĊĞü surowca trafia juĪ do Grupy w odpowiedniej długoĞci. W ramach Grupy
rozróĪniane są dwa rodzaje manipulacji długiego surowca okrągłego:
Ɣ

manipulacja wraz z sortowaniem rĊcznym (pomiarem rĊcznym) według Ğrednic, w wyniku której nastĊpuje
segregacja kłód według długoĞci i Ğrednicy;

Ɣ

manipulacja bez sortowania rĊcznego według Ğrednic, w wyniku której nastĊpuje segregacja kłód wyłącznie
według długoĞci.

Odkorowanie
Od dostawcy (Lasy PaĔstwowe) Grupa odbiera surowiec z korą i sama, na terenie swoich zakładów produkcyjnych,
dokonuje odkorowania. Kora stanowi Ğrednio dodatkowo ok. 8% w stosunku do iloĞci m3 zakupionego przez GrupĊ
drewna i jest traktowana przez GrupĊ jako produkt uboczny. Odkorowane drewno trafia do dalszej obróbki.
Sortowanie kłód
Sortowanie kłód według Ğrednic z dokładnoĞcią do 1 cm odbywa siĊ w ramach Grupy w zaleĪnoĞci od dostĊpnej
technologii maszyn na dwa sposoby:
Ɣ

rĊczny w tartaku w Starym Kisielinie, w ramach opisanego powyĪej etapu manipulacji, podczas którego
sortowane są kłody o Ğrednicy w cienkim koĔcu wiĊkszej niĪ 350 mm; wynikiem rĊcznego sortowania są
pogrupowane według Ğrednic i długoĞci kłody z korą;

Ɣ

maszynowy, w Jeleniowie oraz Zielonej Górze, na linii sortowniczej, podczas którego sortowana jest tylko jedna
długoĞü kłody do maksymalnej Ğrednicy w cienkim koĔcu 350 mm.

Sortowanie maszynowe na linii sortowniczej pozwala natomiast na:
Ɣ

pomiar objĊtoĞci w 3D (w osiach xyz) kłód z korą;

Ɣ

wykrywanie metalu w kłodach;
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Ɣ

korowanie kłód;

Ɣ

pomiar objĊtoĞci w 3D (w osiach xyz) kłód bez kory;

Ɣ

segregacjĊ kłód bez kory w jednej długoĞci według Ğrednic.

Podczas sortowania maszynowego powstaje produkt uboczny w postaci kory wykorzystywany w Spółce jako opał
w kotłowni na terenie Zakładu Produkcji Pellet, która ogrzewa równieĪ zakład produkcji architektury ogrodowej
w Zielonej Górze, lub sprzedawany jest do innych podmiotów.
Przetarcie, czyli rozkrój kłody
Przetarcie, czyli rozkrój kłody, przebiega kaĪdorazowo wyłącznie dla jednej długoĞci i jednej Ğrednicy i polega na
optymalnym wyciĊciu jednego elementu (tzw. materiału głównego) o przekroju prostokątnym (optymalnie o przekroju
kwadratu) z moĪliwie najwiĊkszymi przekątnymi oraz dodatkowo, jeĪeli to moĪliwe, kilku mniejszych elementów
o przekroju prostokątnym (tzw. materiału bocznego). Uzyskane w ten sposób półfabrykaty, tzw. półfabrykaty brutto,
o wymiarach uzasadnionych technologicznie znajdują zastosowanie w dalszym procesie przetwarzania.
W wyniku przetarcia kłód powstaje równieĪ produkt uboczny: trociny, zrĊbki i zrzyny długie, który w zaleĪnoĞci 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 czĊsto kilku czynnoĞci wykonywanych na róĪnych
stanowiskach roboczych na jednym półfabrykacie brutto, któremu nadaje siĊ ostateczny kształt w celu konkretnego
zastosowania podczas montowania podzespołów lub kompletnych produktów. Na tym etapie procesu produkcyjnego
półfabrykaty o ostatecznym kształcie nazywane są półfabrykatami netto. W ramach tego procesu moĪna wyróĪniü
obróbkĊ wzdłuĪną oraz poprzeczną.
Suszenie drewna
Suszenie drewna odbywa siĊ na róĪnych etapach procesu produkcyjnego i wynika z uwarunkowaĔ technologicznych
poszczególnych etapów produkcji oraz z docelowej klasy uĪytkowej wyprodukowanej drewnianej architektury ogrodowej.
Aby uzyskaü wysoką efektywnoĞü, a takĪe jakoĞü suszenia drewna, stosuje siĊ zróĪnicowane konstrukcje komór
suszarniczych oraz specjalne programy sterujące procesem suszenia. Suszenie dotyczy małej czĊĞci przetwarzanego drewna.
Prace montaĪowe
MontaĪ jest etapem składania i łączenia pojedynczych półfabrykatów netto w podzespoły lub bezpoĞrednio w kompletny
produkt. W zaleĪnoĞci od produktu odbywa siĊ on automatycznie na liniach monterskich lub rĊcznie przy uĪyciu
drobnych narzĊdzi.
Pakowanie produktów
BezpoĞrednio po montaĪu nastĊpuje pakowanie produktów. Sposób pakowania ma na celu zachowanie zarówno jakoĞci
produktu, jak i zasad bezpieczeĔstwa w dalszych procesach logistycznych. Proces pakowania produktów w duĪej czĊĞci
jest wykonywany rĊcznie. Odpowiednie układanie poszczególnych produktów na Ğrodku transportu (optymalne
wypełnienie przestrzeni ładunkowej, przy uwzglĊdnieniu limitów wagowych oraz miejsc rozładunku) jest elementem
skomplikowanego procesu planowania logistyki.
Impregnacja/malowanie
Grupa opracowała oraz wdroĪyła autorski program sterowania procesem impregnacji drewna. W efekcie zoptymalizowano
czas procesu oraz poziom zuĪycia impregnatu przy jednoczesnym uzyskaniu wysokiej jakoĞci produktów gotowych.
Impregnacja produktów to ostatni etap procesu produkcyjnego słuĪący przede wszystkim zabezpieczeniu drewnianej
architektury ogrodowej przed czynnikami biologicznymi, czyli przed insektami, grzybami i pleĞnią. W Grupie stosowane są
nastĊpujące rodzaje impregnacji:
Ɣ
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ciĞnieniowa, która odbywa siĊ w autoklawach, czyli stalowych zbiornikach z zamkiem hermetycznym, podczas
której w wyniku próĪni wstĊpnej, a nastĊpnie ciĞnienia drewno zostaje nasycone Ğrodkiem zabezpieczającym.
Do Ğrodków zabezpieczających, czyli impregnatów, dodawane są równieĪ pasty koloryzujące, które nadają
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produktom dodatkowo walor estetyczny. Proces impregnacji ciĞnieniowej jest w pełni automatyczny, oparty na
autorskim, naleĪącym do Spółki programie sterującym;
Ɣ

powierzchniowa, która odbywa siĊ na linii malarskiej, gdzie w automatycznym procesie nastĊpuje barwienie
produktów drewnianej architektury ogrodowej.

Proces produkcyjny w zakładzie w Grudziądzu bĊdzie obejmował wszystkie wskazane wyĪej etapy produkcji. Pozostałe
trzy główne zakłady produkcyjne Grupy zlokalizowane w Polsce (w Zielonej Górze, Jeleniowie, LubiĊcinie) realizują
w wiĊkszoĞci wyĪej wymienione etapy produkcji z zastrzeĪeniem, Īe zakłady w Zielonej Górze oraz Jeleniowie nie
przeprowadzają suszenia, a zakład w LubiĊcinie nie przeprowadza etapów produkcji związanych z sortowaniem,
manipulacją oraz przetarciem surowca. Dodatkowo na DatĊ Prospektu zakład w LubiĊcinie jako jedyny wykonuje
impregnacjĊ powierzchniową – malowanie. W zakresie, w którym zakłady w Zielonej Górze, Jeleniowie oraz LubiĊcinie
nie realizują poszczególnych etapów produkcji, wykonywane są transporty miĊdzyzakładowe. Niektóre etapy produkcji
realizowane są równieĪ przez pomocniczy zakład Grupy – tartak w Starym Kisielinie, w którym zachodzą tylko trzy
pierwsze etapy procesu produkcyjnego, a mianowicie: manipulacja długiego surowca okrągłego, sortowanie rĊczne kłód
według Ğrednic i przetarcie, czyli rozkrój kłód.
Zmiany w procesie produkcyjnym w latach 2010–2015 obejmowały przede wszystkim:
Ɣ

inwestycjĊ w automatyczną liniĊ malarską, której innowacyjny charakter pozwolił zastąpiü metodĊ
zanurzeniową przy impregnacji powierzchniowej przy jednoczesnym wzroĞcie wydajnoĞci produkcji
i podniesieniu jakoĞci produktów;

Ɣ

wdroĪenie autorskiego, naleĪącego do Spółki, programu sterującego procesem impregnacji ciĞnieniowej, który
spowodował optymalizacjĊ kosztów i czasu procesu na tym etapie produkcji;

Ɣ

inwestycje w dodatkowe autoklawy w poszczególnych zakładach z równoległym wprowadzeniem róĪnych
kolorów impregnacji ciĞnieniowej;

Ɣ

inwestycje we własne projekty rozwojowe maszyn i urządzeĔ mające na celu polepszanie organizacji
i ergonomii stanowisk roboczych, wzrost automatyzacji poszczególnych etapów produkcji, bezpieczeĔstwa
pracowników i efektywnoĞci procesu produkcyjnego;

Ɣ

zakup nowych, lepiej technologicznie dopasowanych, wydajniejszych i bardziej energooszczĊdnych maszyn
i urządzeĔ;

Ɣ

wdroĪenie w Spółce zintegrowanego systemu informatycznego SAP, który zdecydowanie poprawił komunikacjĊ
w wewnĊtrznym i zewnĊtrznym otoczeniu biznesowym oraz usystematyzował i zestandaryzował materiały
i procesy;

Ɣ

wdroĪenie koncepcji długo- i krótkoterminowego planowania produkcji, z podziałem na funkcje centralne
i decentralne (lokalne) w ramach poszczególnych zakładów Grupy zlokalizowanych w Polsce przy uĪyciu
zaawansowanych narzĊdzi informatycznych, które umoĪliwiają zrównowaĪone i ekonomicznie optymalne
wykorzystanie zasobów materiałowych, pracowniczych i logistycznych;

Ɣ

okreĞlenie głównych i wyłącznych kompetencji produkcyjnych poszczególnych zakładów, które gwarantują
optymalną wydajnoĞü i jakoĞü produkcji.

Pellet
Proces produkcyjny pelletu moĪna podzieliü na nastĊpujące etapy:
Ɣ

rozdrabnianie do odpowiedniej frakcji i przesiewanie surowca (produktu ubocznego);

Ɣ

suszenie surowca (produktu ubocznego);

Ɣ

granulacja (proces zasadniczy);

Ɣ

pakowanie.

Pellet jest wytwarzany na nowoczesnej wieloetapowej linii produkcyjnej zdalnie sterowanej i kontrolowanej z jednego
miejsca za pomocą systemu online, który dodatkowo umoĪliwia wizualizacjĊ całego procesu produkcji. Moce
produkcyjne Zakładu Produkcji Pellet wynoszą ok. 110 tys. ton pelletu rocznie. Proces produkcyjny pelletu
charakteryzuje siĊ bardzo wysoką automatyzacją, przez co zatrudnienie w Zakładzie Produkcji Pellet, który pracuje
w cyklu 24-godzinnym przez 7 dni w tygodniu, wynosi mniej niĪ 20 osób. PoniĪej przedstawiono opis poszczególnych
etapów procesu produkcyjnego pelletu.
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Linia rozdrabniania i przesiewania surowca mokrego
WydajnoĞü maksymalna linii wynosi 35 ton/godz. mokrego surowca, istnieje moĪliwoĞü płynnej regulacji wydajnoĞci
w przedziale 10–35 ton/godz., stosując sekwencjĊ pracy trzech młynów. WydajnoĞü linii jest monitorowana za pomocą
procesora wagowego zainstalowanego w ciągu transportowym podającym materiał na liniĊ produkcyjną.
Decyzja o konfiguracji (liczbie pracujących młynów, a co za tym idzie – wydajnoĞci całej linii) jest podejmowana przez
osoby z nadzoru w zaleĪnoĞci od wczeĞniej ustalonych planów produkcji.
Linia suszenia
Linia suszenia składa siĊ z dwóch suszarni taĞmowych o wydajnoĞci odpowiednio 8 i 10 ton/godz. Suszenie odbywa siĊ
poprzez przepływ ogrzanego powietrza przez warstwĊ materiału rozłoĪonego równomiernie na siatce stanowiącej
element transportowy w komorze suszenia. Temperatura suszenia wynosi mniej niĪ 100ºC, co pozwala uniknąü
nadpalenia materiału i wypalenia naturalnego lepiszcza zawartego w drewnie oraz zmiany naturalnego, atrakcyjnego
jasnego koloru drewna. Powietrze jest ogrzewane za pomocą wymienników ciepła typu powietrze/woda. ħródłem ciepła
jest mieszanina wody z glikolem ogrzewana w wĊĨle cieplnym. Energia cieplna jest wytwarzana przez trzy kotły, w tym
jedną, bazową jednostkĊ kogeneracyjną, opalane paliwem w postaci produktu ubocznego (korą, zrĊbkami, trocinami,
wiórami oraz zrzynami).
W zaleĪnoĞci od wymaganej wydajnoĞci całej linii technologicznej podejmowana jest decyzja o pracy suszarni
w tandemie lub pojedynczo. Dodatkowo system sterowania urządzeniem pozwala na płynną regulacjĊ wydajnoĞci na
podstawie parametrów wyjĞciowych (wilgotnoĞü), które kontrolowane są na wyjĞciu urządzenia.
Linia granulowania
Faza granulowania jest głównym etapem produkcji pelletu. Proces granulowania rozpoczyna siĊ od dokładnego
rozdrobnienia wczeĞniej wysuszonego surowca w dwóch specjalnie do tego przystosowanych młynach. Po rozdrobnieniu
surowiec trafia do zbiornika kondycjonującego, który ma za zadanie wyrównanie parametrów wilgotnoĞciowych
wczeĞniej rozdrobnionego i wysuszonego materiału. Na dalszym etapie materiał jest transportowany do granulatorów,
jednoczeĞnie automatycznie kontrolowana jest jego wilgotnoĞü, w przypadku zbyt niskiej wilgotnoĞci koryguje siĊ go,
dozując wodĊ do mieszalnika.
Tak przygotowany materiał trafia do dozowników, potem do kondycjonerów, w których mieszankĊ podgrzewa siĊ do
temperatury wczeĞniej okreĞlonej, zazwyczaj 70oC. Podgrzewanie ma za zadanie poprawienie właĞciwoĞci scalających
substancji zawartych w drewnie (lignina). NastĊpnie tak przygotowany trafia do granulatorów. Linia granulacji składa siĊ
z czterech granulatorów o wydajnoĞci 4 ton/godz. kaĪdy. WydajnoĞü linii moĪe byü regulowana w sposób płynny dla
poszczególnych granulatorów, jak i równieĪ zmniejszaniem liczby pracujących granulatorów. Pomiar wydajnoĞci jest
stale monitorowany na wadze przepływowej zainstalowanej na drodze transportu wyrobu gotowego w kierunku
zbiorników magazynowych.
Po etapie granulowania gorący produkt (ok. 100oC) trafia do dwóch chłodnic, gdzie po schłodzeniu produkt jest
odsiewany na frakcje poniĪej 3,15 mm, a wyrób gotowy transportowany jest do czterech buforowych zbiorników
magazynowych.
Pellet ze zbiorników moĪe zostaü przekazany do linii pakowania w big-bagi po 1000 kg lub w worki po 15 kg. Linia
umoĪliwia takĪe transport produktu gotowego ze zbiorników buforowych bezpoĞrednio do autocystern.
Linia pakowania
Pakowanie wyrobu gotowego odbywa siĊ na w pełni automatycznej linii.
Proces pakowania worków 15 kg rozpoczyna siĊ od dwóch linii napełniania i zamykania worków. Na tym etapie wyrób
gotowy jest dozowany do wczeĞniej przygotowanego worka z odpowiedniego rĊkawa foliowego. Na dalszym etapie
worek jest transportowany w kierunku paletyzera. Do pakowania pelletu wykorzystywane są rĊkawy foliowe o rozmiarze
odpowiednim do Ğrednicy produktu i o odpowiednich standardach jakoĞciowych.
Worki są układane w sposób automatyczny na palecie, nastĊpnie po osiągniĊciu zaprogramowanej liczby paleta trafia do
urządzenia, które zabezpiecza cały ładunek szczelnym kapturem. Tak przygotowana paleta trafia na odpowiednie pole
odkładcze magazynu.
WydajnoĞü nominalna linii pakowania wynosi 27 ton/godz., jest ona uzaleĪniona od dostĊpnoĞci wyrobu gotowego
w zbiornikach buforowych. WydajnoĞü zarówno chwilowa, jak i dobowa jest stale monitorowana na panelach obsługi
urządzenia.
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WyĪej wskazane etapy procesu produkcyjnego stanowią zintegrowany ciąg technologiczny, którego maksymalna
wydajnoĞü wynosi 16 ton wyrobu gotowego na godzinĊ. W razie awarii nawet jednego całego ogniwa procesu
produkcyjnego (np. obie suszarnie) produkcja pelletu nie jest moĪliwa.
System kontroli jakoĞci
W ramach funkcjonującego w Grupie procesu produkcyjnego poszczególne elementy produktów, ich podzespoły, a takĪe
kompletne produkty są przedmiotem wielu czynnoĞci kontrolnych dokonywanych przez pracowników Grupy na róĪnych
stanowiskach roboczych. Z uwagi na charakterystykĊ produktów, a takĪe liczbĊ i róĪnorodnoĞü stanowisk roboczych
biorących udział w procesie produkcyjnym w Grupie obowiązuje polityka samokontroli jakoĞci produktów, która jest
dokonywana przez pracowników zarówno bezpoĞrednio, jak i poĞrednio produkcyjnych. FunkcjĊ kontrolującą i nadzorującą
w stosunku do wspomnianej wyĪej samokontroli pełni kadra kierownicza. Ponadto kluczowi odbiorcy produktów Grupy
systematycznie wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne standardy kontroli jakoĞci produktów oferowanych przez GrupĊ,
m.in. procesu ich produkcji, Ĩródeł pochodzenia surowca wykorzystywanego w procesie produkcyjnym, rodzaju uĪywanych
Ğrodków ochrony drewna (impregnaty). Kontrola jakoĞci produktów oferowanych przez GrupĊ jest dodatkowo realizowana
poprzez audyty prowadzone przez przedstawicieli kluczowych odbiorców produktów Grupy.
Wysoką jakoĞü sprzedawanych przez GrupĊ produktów zapewniają: (i) kontrola jakoĞciowa i iloĞciowa dostarczanych
surowców i materiałów, a takĪe ich wykorzystanie, które jest zgodne z technologią i zasadą gospodarnoĞci; (ii) kontrola
jakoĞciowa i iloĞciowa dostarczanych czĊĞci eksploatacyjnych do maszyn i urządzeĔ oraz dbałoĞü o utrzymanie ich
w ruchu i naleĪyte uĪytkowanie; (iii) organizacja stanowisk roboczych, ciągów technologicznych i optymalnego
przepływu strumienia materiału w ramach procesów; oraz (iv) ĞwiadomoĞü i kompetencja pracowników.
Sposób i zakres kontroli jakoĞci produktów regulują obowiązujące w Grupie poniĪsze zbiory zasad:
Ɣ

„Podstawowe zasady kontroli jakoĞci dla pracowników produkcji”, które okreĞlają zasady pracy nad produktem
(tj. sortowanie i segregacja materiału, montaĪ i pakowanie wyrobu gotowego oraz znakowanie produktów),
wytyczne obejmujące stanowisko pracy oraz kompetencje pracowników;

Ɣ

„Organizacja przepływów materiałowych na wydziałach produkcji”, która okreĞla zasady opracowywania map
składowania materiałów i opakowaĔ, logistykĊ materiałów w obrĊbie stanowiska pracy oraz najwaĪniejsze
zasady efektywnego przepływu materiałów;

Ɣ

„Podstawowe zasady kontroli jakoĞci dla pracowników magazynów wyrobów gotowych”, które okreĞlają zasady
badania jakoĞci wyrobów gotowych, jakoĞci opakowaĔ oraz rotacji wyrobów gotowych na składzie;

Ɣ

„Kontrola jakoĞci wyrobu gotowego Zakładu Produkcji Pellet”, która okreĞla sposoby: poboru wyrobu
gotowego do prób pelletu, przeprowadzania poszczególnych badaĔ, 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 sprzedaĪy Grupy w okresie 9 miesiĊcy roku 2015/2016. Szczegółowe koszty nabywania surowców
zostały wskazane w rozdziale „Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej – Informacje ogólne – Ceny surowców”. Na
potrzeby produkcji pelletu Grupa jako surowiec wykorzystuje produkt uboczny powstający w czasie przetwarzania
drewna w procesie produkcyjnym drewnianej architektury ogrodowej.
Na rynku polskim dostĊpne są dwa Ĩródła pozyskania drewna: (i) Lasy PaĔstwowe, działające poprzez odpowiednie
nadleĞnictwa; oraz (ii) podmioty prywatne. Grupa Stelmet pozyskuje drewno przede wszystkim od nadleĞnictw Lasów
PaĔstwowych. W wyniku długoletniej i stabilnej współpracy z Lasami PaĔstwowymi Grupa ugruntowała swoją
wiarygodnoĞü jako jeden z najwiĊkszych odbiorców drewna w Polsce. Na rynku brytyjskim Grupa nie pozyskuje
surowca w postaci drewna, gdyĪ w procesie produkcji wykorzystywane są gotowe komponenty z drewna nabywane od
podmiotów spoza Grupy.
Z uwagi na areał leĞny oraz przede wszystkim ze wzglĊdu na Ğrednią roczną podaĪ surowca drzewnego (ok. 97% rocznej
podaĪy na rynku polskim) Lasy PaĔstwowe zajmują na polskim rynku drzewnym niekwestionowaną pozycjĊ
monopolisty i na wielu obszarach Polski są jedynym dostawcą tego surowca.
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Zakupy drewna w Lasach PaĔstwowych realizowane są poprzez:
Ɣ

internetowe przetargi ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym, zwanym potocznie „portalem”;

Ɣ

internetowe przetargi ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym dla przedsiĊbiorców realizujących nowe
inwestycje, zwane potocznie „nowymi inwestycjami”;

Ɣ

systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, zwane potocznie „e-systemowymi”;

Ɣ

aukcje internetowe w aplikacji e-drewno, zwane potocznie „e-drewnem”;

Ɣ

inne aukcje i submisje;

Ɣ

negocjacje handlowe; oraz

Ɣ

na podstawie cennika sprzedaĪy detalicznej.

Ze wzglĊdu na powyĪsze zasady sprzedaĪy drewna przez Lasy PaĔstwowe są bardzo istotnym czynnikiem mającym
wpływ na działalnoĞü Grupy.
W obszarze zakupu surowca drzewnego w stosunku do roku obrotowego 2013/2014 w roku obrotowym 2014/2015
nastąpił wzrost cen, co obok akwizycji przez GrupĊ Grange Fencing, posiadającej niĪszą rentownoĞü niĪ Spółka,
przełoĪyło siĊ na spadek rentownoĞci Grupy. Poprzez system zakupu drewna w Lasach PaĔstwowych w wyniku wzrostu
realizowanej przez GrupĊ produkcji architektury ogrodowej (a w konsekwencji wielkoĞci zakupionego surowca
drzewnego) w strukturze zakupów, w roku obrotowym 2014/2015 wzrósł udział drewna nabywanego na otwartych
aukcjach, co wpłynĊło negatywnie na Ğrednią cenĊ zakupu. WiĊkszy wolumen zakupionego drewna umoĪliwia jednak
Grupie w kolejnym okresie (rok obrotowy 2015/2016) zakup wiĊkszej iloĞci drewna poprzez Portal LeĞno-Drzewny,
gdzie ceny kształtują siĊ poniĪej cen uzyskiwanych na otwartych aukcjach.
Ceny drewna w poszczególnych regionach Polski są zróĪnicowane, dlatego w celu optymalnego kosztowo zaopatrzenia
w surowiec prowadzona jest współpraca z wieloma nadleĞnictwami zgrupowanymi w Regionalnych Dyrekcjach Lasów
PaĔstwowych zlokalizowanymi głównie w Polsce zachodniej.
W obszarze zakupu drewna w Lasach PaĔstwowych dla drewna kontraktowanego poprzez Portal LeĞno-Drzewny
nastąpiła zmiana i od 1 stycznia 2014 r. moĪliwe jest prowadzenie negocjacji zakupów na okres 12 miesiĊcy (przed
dniem 1 stycznia 2014 r. było to 6 miesiĊcy). PowyĪsza zmiana sposobu zakupu umoĪliwia długofalowe planowanie
w obszarze kosztów wytworzenia produktów gotowych.
PoniĪej przedstawiono opis głównych sposobów pozyskiwania surowca drzewnego, z których korzysta Grupa.
Internetowe przetargi ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym (tzw. portal)
Przetargi tego typu odbywają siĊ raz w roku, udział w nich mogą wziąü tylko kupujący, którzy posiadają historiĊ
zakupów, to znaczy, Īe w poprzednich latach kupowali juĪ drewno okrągłe w Lasach PaĔstwowych. W ramach tej
procedury moĪna złoĪyü ofertĊ zakupu na maksymalnie 70% iloĞci wynikającej z historii zakupionego drewna
w ostatnich dwóch latach. Na wystawiony do sprzedaĪy surowiec obowiązuje sztywna cena. W systemie widoczne jest
obłoĪenie poszczególnych ofert, dziĊki czemu kupujący decyduje o redukcji składanej oferty – w przypadku duĪego
obłoĪenia, a co za tym idzie – duĪej redukcji, moĪe przenieĞü swoją ofertĊ (lub jej czĊĞü) na inne, mniej obłoĪone
nadleĞnictwo. Istnieje moĪliwoĞü zawarcia umowy na dwa lata, przy czym przypis drewna w drugim roku jest co do
iloĞci identyczny jak w pierwszym, lecz w przypadku zmiany ceny przez Lasy PaĔstwowe w trakcie trwania umowy
w drugim roku obowiązuje nowa cena.
Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno
Systemowe aukcje internetowe w aplikacji e-drewno odbywają siĊ równieĪ raz w roku (do 2015 r. odbywały siĊ co pół
roku). Trafia na nie drewno, które nie zostało sprzedane na przetargach ograniczonych plus 30% z puli drewna
przeznaczonego do sprzedaĪy rocznej przez Lasy PaĔstwowe dla przemysłu drzewnego. Aukcje systemowe, gdzie tak jak
w przypadku portalu kaĪda oferta sprzedaĪowa jest oddzielną aukcją, są otwartymi licytacjami internetowymi, w których
po wpłaceniu wadium moĪe wziąü udział kaĪdy podmiot gospodarczy i kaĪda osoba fizyczna. Minimalne wadium
wynosi 5 tys. PLN i uprawnia do złoĪenia ofert zakupu do 1 tys. m³ drewna, nastĊpnie za kaĪdy kolejny m³ drewna
wymagane jest dodatkowe 5 PLN wadium. Przy wpłaceniu 150 tys. PLN nie obowiązują Īadne ograniczenia iloĞciowe,
co w praktyce oznacza moĪliwoĞü złoĪenia ofert na całą wystawioną przez Lasy PaĔstwowe do sprzedaĪy masĊ drewna.
Aukcje trwają przez ok. cztery tygodnie od poniedziałku do piątku 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. RóĪnica polega na tym, Īe są 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 ciągu roku, oraz potencjalne nadwyĪki w pozyskaniu, czyli w praktyce tzw. drewno
poklĊskowe, które pozyskiwano w wyniku wszelkiego rodzaju klĊsk, takich jak poĪary, huragany, powodzie, susze,
obfite opady Ğniegu (drewno pookiĞciowe) itp.
Internetowe przetargi ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym dla przedsiĊbiorców realizujących nowe inwestycje
W związku z planowanym uruchomieniem produkcji w Grudziądzu, kolejnym moĪliwym sposobem pozyskiwania
surowca drzewnego przez GrupĊ mogą staü siĊ internetowe przetargi ograniczone w Portalu LeĞno-Drzewnym dla
przedsiĊbiorców realizujących nowe inwestycje. Wskazane wyĪej przetargi odbywają siĊ raz na rok.
Udział w nich moĪe wziąü kaĪdy przedsiĊbiorca, który spełni nastĊpujące kryterium: (i) dokonał nowych inwestycji
w Ğrodki trwałe lub wartoĞci niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiĊbiorstwa lub rozbudową
istniejącego przedsiĊbiorstwa, która spowodowała wzrost moĪliwoĞci produkcyjnych Spółki, o co najmniej 5 tys. m3
drewna w skali roku. Za inwestycjĊ nie uznaje siĊ nabycia wyłącznie udziałów lub akcji spółki. Dla inwestycji
zakoĔczonych moĪna złoĪyü w pierwszych dwóch latach od zatwierdzenia wniosku ofertĊ na maksymalnie 70% na
kaĪdy rok wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych. Dla inwestycji zakoĔczonych w 2016 roku obowiązuje:
Ɣ

zakoĔczonych do 31 marca 2016 r., moĪna złoĪyü ofertĊ na odpowiednio 56% na rok 2016 i 74% na rok 2017
wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych;

Ɣ

zakoĔczonych do 30 czerwca 2016 r., moĪna złoĪyü ofertĊ na odpowiednio 43% na rok 2016 i 87% na rok 2017
wzrostu zatwierdzonych mocy produkcyjnych.

Od 2015 r. Spółka kupuje od Lasów PaĔstwowych drewno „inwestycyjne”. W roku 2015 na podstawie złoĪonego
w 2014 r. wniosku Spółka uzyskała 61,7 tys. m3 drewna „inwestycyjnego”, a w 2016 roku 45 tys. m3. Zgodnie
z zasadami sprzedaĪy stosowanymi przez Lasy PaĔstwowe Spółka powinna otrzymaü drewno „inwestycyjne”
w kolejnym roku (tj. 2017), jednakĪe ostateczna iloĞü drewna „inwestycyjnego”, jaką otrzyma Spółka, bĊdzie
uzaleĪniona od wskazania przez Lasy puli drewna inwestycyjnego na rok 2017.
W związku z realizowaną inwestycją w nowy zakład w Grudziądzu w dniu 22 paĨdziernika 2015 r. Grupa za
poĞrednictwem spółki MrGarden złoĪyła wniosek o dostĊp do puli drewna „inwestycyjnego” dla zakładu w Grudziądzu,
którego cena kształtuje siĊ na zbliĪonym poziomie do ceny drewna nabywanego poprzez portal w przetargach
ograniczonych. Dla tego samego asortymentu surowca cena drewna z puli inwestycyjnej jest niĪsza o ok. 40%
w porównaniu z cenami zakupu surowca w ramach aukcji internetowych w aplikacji e-drewno. Na wystawiony do
sprzedaĪy surowiec obowiązuje sztywna cena. UmowĊ zawiera siĊ na dany rok po zakoĔczeniu procedury sprzedaĪowej.
W 2016 r., na podstawie złoĪonego w 2015 r. wniosku, MrGarden otrzymała 17,3 tys. m3 drewna. Zgodnie z zasadami
sprzedaĪy stosowanymi przez Lasy PaĔstwowe MrGarden powinna otrzymaü drewno „inwestycyjne” w kolejnym roku
(tj. 2017), jednakĪe ostateczna iloĞü drewna „inwestycyjnego”, jaką otrzyma MrGarden, bĊdzie uzaleĪniona od
wskazania przez Lasy PaĔstwowe puli drewna „inwestycyjnego” na rok 2017.
Tabela poniĪej przedstawia stosunek nabywanego przez GrupĊ drewna w ramach wykorzystywanych Ĩródeł jego
pozyskania za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zakoĔczony w dniu
30 wrzeĞnia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za rok obrotowy
zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok obrotowy zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

(%) nabytego przez GrupĊ drewna
Aukcja*...................................................................................

30,1

58,1

41,5

44,0

Portal** ...................................................................................

69,9

41,9

58,5

56,0

Inne Ĩródła ..............................................................................

0,0

0,0

0,0

0,0

Razem ....................................................................................

100

100

100

100

ħródło: 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 LeĞno-Drzewnym (tzw. portal).
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ĝrednia cena nabycia przez GrupĊ drewna w ramach wykorzystywanych Ĩródeł jego pozyskania za okres dziewiĊciu
miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia 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. ĝrednia cena nabycia stanowi koszt zakupu powiĊkszony o koszt transportu.
Tabela poniĪej przedstawia stosunek nabywanego przez GrupĊ drewna w ramach wykorzystywanych Ĩródeł jego
pozyskania za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony
w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r.

Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia
2015 r.

2014 r.

2013 r.

(%) nabytego przez GrupĊ drewna
Aukcja* ...................................................................................

30,1

58,3

46,5

40,7

Portal** ...................................................................................

69,9

41,7

53,5

59,3

Razem .....................................................................................

100

100

100

100

ħródło: 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 LeĞno-Drzewnym (tzw. portal).

ĝrednia cena nabycia przez GrupĊ drewna w ramach wykorzystywanych Ĩródeł jego pozyskania za okres dziewiĊciu
miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r., 2014 r.

oraz 2013 r. wyniosła odpowiednio: 265,7 PLN; 282,2 PLN; 257,8 PLN oraz 234,5 PLN za m3.
ĝrednia cena nabycia stanowi koszt zakupu powiĊkszony o koszt transportu.

Spółka w ramach portalu i transakcji e-systemowych zawiera umowy zbiorcze z Dyrekcją Generalną Lasów PaĔstwowych
w Warszawie, a w ramach wygranych aukcji na e-drewno z poszczególnymi nadleĞnictwami.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü zakupu surowca drzewnego i elementów tartych poza granicami Polski, z których Grupa
w razie koniecznoĞci moĪe skorzystaü. Z moĪliwoĞci zaopatrzenia siĊ w komponenty drewniane korzysta
Grange Fencing, która do swojej produkcji wykorzystuje tylko surowiec w postaci elementów tartych kupowanych od
dostawców zewnĊtrznych.
Ceny drewna w poszczególnych regionach Polski są zróĪnicowane, dlatego Grupa w poszukiwaniu najkorzystniejszego
cenowo surowca oraz w celu zapewnienia ciągłoĞci dostaw współpracowała z 9 spoĞród 17 Regionalnych Dyrekcji
Lasów PaĔstwowych z siedzibami w Zielonej Górze, Szczecinie, we Wrocławiu, Poznaniu, Pile, Katowicach,
Szczecinku, GdaĔsku oraz Toruniu.
Ze wzglĊdu na sposób zaopatrzenia w surowiec rynek drzewny charakteryzuje siĊ wysokimi barierami wejĞcia. ZłoĪony
i skomplikowany charakter aukcji oraz przetargów ograniczonych na drewno sprawia, Īe podmioty posiadające
doĞwiadczenie w realizacji tego typu zakupów, takie jak Grupa, mają istotną przewagĊ nad podmiotami
rozpoczynającymi działalnoĞü na tym rynku. Dodatkowo podmioty o długiej historii współpracy z Lasami PaĔstwowymi
mają prawo zakupiü surowiec w niĪszej (dla ostatnich okresów o ok. 40%) cenie niĪ nowy podmiot bez wczeĞniejszej
historii zakupu surowca, poprzez moĪliwoĞü uczestnictwa w przetargach ograniczonych.
W roku obrotowym 2012/2013 wolumen drewna dostarczanego przez dostawców Grupy wyniósł 434,4 tys. m3
(w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 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 miesiĊcy zakoĔczonym
30 wrzeĞnia 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 miesiĊcy zakoĔczonym 30 czerwca 2015 r. oraz w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. wolumen drewna dostarczony przez dostawców Grupy wyniósł odpowiednio 426,1
tys. m3 oraz 541,4 tys. m3), a w bieĪącym roku obrotowym na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. wyniósł 376,0 tys. m3.
Nieprzetworzone drewno do Grupy dostarczane jest wyłącznie przez Lasy PaĔstwowe.
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Pozostałe materiały do produkcji wyrobów gotowych
Poza surowcem drzewnym Grupa nabywa róĪnego rodzaju impregnaty, Ğrodki ochrony drewna, worki i opakowania
(wykorzystywane do produkcji pelletu). Materiały te są kupowane od stałych i sprawdzonych dostawców z Polski,
Niemiec, Wielkiej Brytanii. W ten sposób (zakup od dostawców z Niemiec i Wielkiej Brytanii) realizowany jest takĪe
naturalny hedging ekspozycji walutowej związanej z dominującą w strukturze sprzedaĪy sprzedaĪą eksportową. Spółki
produkcyjne Grupy (Stelmet oraz Grange Fencing) w zakresie pozostałych materiałów, np. elementów złącznych (m.in.
zszywki, gwoĨdzie, druty), materiałów biurowych, paliw, materiałów eksploatacyjnych do maszyn itp., korzystają
w duĪej 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) – ograniczając w ten
sposób ryzyko działalnoĞci operacyjnej.
Planowanie i organizacja dostaw
Klienci oraz sprzedaĪ
Grupa działa w Polsce oraz za granicą, w szczególnoĞci na najwiĊkszych europejskich rynkach zbytu, tj. niemieckim,
francuskim oraz brytyjskim. Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 25 krajach. Z uwagi na decydujący wpływ
segmentacji geograficznej dla okreĞlenia rodzaju rentownoĞci osiągniĊtej przez GrupĊ, Grupa przyjĊła podział
segmentów geograficznych na przychody osiągane od klientów zlokalizowanych na terytorium Polski, Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii i innych krajów. Na DatĊ Prospektu Grupa prowadzi negocjacje handlowe z potencjalnymi nowymi
klientami na rynku niemieckim oraz rynku brytyjskim. Grupa planuje rozszerzyü bazĊ klientów o przynajmniej jednego
nowego odbiorcĊ odpowiednio w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech.
Grupa oferuje równieĪ swoje produkty na rynku polskim, który ze wzglĊdu na stosunkowo niewielką wielkoĞü, w okresie
9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów ze sprzedaĪy Grupy, a w okresie 12 miesiĊcy
zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. odpowiadał za 11,1% przychodów ze sprzedaĪy Grupy23. Do głównych klientów
Grupy w Polsce naleĪą m.in. Leroy Merlin oraz Bricomarché.
Drewniana architektura ogrodowa
Procedury realizacji zamówieĔ od klientów
Zdecydowana wiĊkszoĞü odbiorców Grupy ma rok obrotowy, który pokrywa siĊ z rokiem kalendarzowym. Z tego
wzglĊdu ustalanie wiĊkszoĞci gam produktów na nastĊpny rok kalendarzowy ma miejsce pomiĊdzy czerwcem
a wrzeĞniem danego roku. WiĊkszoĞü dostaw jest realizowana w sezonie sprzedaĪowym na podstawie wiąĪących
zamówieĔ składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Realizacja tych dostaw odbywa siĊ w duĪej mierze przy
wykorzystaniu produktów uprzednio wytworzonych w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa
wykorzystuje w tym zakresie swoją unikalną wiedzĊ z lat poprzednich dotyczącą współpracy z najwiĊkszymi klientami
w celu precyzyjnego okreĞlenia wielkoĞci i struktury stanów magazynowych dla terminowej realizacji zamówieĔ.
Zawieranie umów z nowymi odbiorcami produktów architektury ogrodowej odbywa siĊ głównie w ramach nieformalnej
procedury przetargowej organizowanej przez danego klienta. Grupa zawiera równieĪ umowy z klientami poza
procedurami przetargowymi. W wyniku bieĪących działaĔ marketingowych i kontaktów handlowych z potencjalnymi
odbiorcami produktów Grupa pozyskuje informacje na temat zbliĪających siĊ przetargów, a takĪe panujących trendów na
rynku. Nieformalna procedura przetargowa, w wyniku której są zawierane umowy, zazwyczaj trwa do kilku miesiĊcy,
przy czym istnieje ryzyko wydłuĪenia procedur przetargowych. Po wstĊpnej selekcji dystrybutorów architektury
ogrodowej odbiorcy wysyłają (najczĊĞciej drogą elektroniczną) do wybranych dystrybutorów zaproszenia do
przedstawienia oferty. Elementami składowymi ofert najczĊĞciej są: (i) specyfikacja produktów (wymiary, rodzaj
impregnacji, rodzaj drewna, klasa uĪytkowania, przeznaczenie produktu); (ii) szacunkowe iloĞci nabywanych produktów;
(iii) sposób i terminy dostawy; (iv) warunki cenowe; oraz (v) warunki płatnoĞci i ubezpieczenia. Terminy dostaw,
asortyment i iloĞci są jednakowe dla wszystkich dystrybutorów, natomiast warunki cenowe, w tym bonusy i rabaty, mogą
byü negocjowane indywidualnie z kaĪdym dostawcą z osobna. W wiĊkszoĞci przypadków w wyniku przetargów umowy
zawierane są na rok, ale zdarzają siĊ równieĪ umowy dwu- i trzyletnie. Umowy są zawierane co do zasady na wzorach
stosowanych przez klientów na czas okreĞlony bez moĪliwoĞci ich wypowiedzenia. Ceny produktów z klientami
zagranicznymi są ustalane, co do zasady, w EUR lub GBP, jednak w incydentalnych przypadkach cena ustalana jest
równieĪ w USD.
23
Grupa oferuje równieĪ swoje produkty na rynku polskim, który w okresie 9 miesiĊcy roku obrotowego 2015/2016 odpowiadał za 11,3% przychodów
ze sprzedaĪy Grupy, a w roku obrotowym 2014/2015 odpowiadał za 14,3% przychodów ze sprzedaĪy Grupy.
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Współpraca ze stałymi klientami
Grupa ma stałą bazĊ klientów, z którymi prowadzi wieloletnią współpracĊ na podstawie umów ramowych. Umowy te są
zawierane, m.in. (i) na 1 rok; (ii) na 2–3 lata oraz (iii) umowy bezterminowe, z czego wiĊkszoĞü umów zawartych przez
GrupĊ 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) są ustalane corocznie w drodze aneksów. Umowy
handlowe ze stałymi klientami odnawiane są zazwyczaj na tych samych warunkach. NajczĊĞciej przedmiotem zmian jest
gama produktowa oraz warunki cenowe. Zdarza siĊ, Īe Spółki z Grupy zawierają z danym klientem wiĊcej niĪ jedną
umowĊ o współpracĊ. Niektóre umowy z klientami z Niemiec zawierają klauzule indeksacji cen.
Na DatĊ Prospektu grupa kapitałowa Kingfisher, w skład której wchodzą nastĊpujący kluczowi odbiorcy wyrobów
Grupy, tj.: (i) B&Q, (ii) BricoDepot, jak równieĪ (iii) Castorama, rozpoczĊła realizacjĊ nowej globalnej strategii
operacyjnej. Celem przyjĊtej strategii jest (i) ograniczenie kosztów ponoszonych przez grupĊ kapitałową; (ii) unifikacja
produktów oferowanych przez jej podmioty zaleĪne oraz (iii) implementacja modelu sprzedaĪy polegającego na
produkcji okreĞlonych produktów wyłącznie na potrzeby grupy kapitałowej Kingfisher. W związku z realizacją
powyĪszej strategii nastĊpujące podmioty z grupy Kingfisher wypowiedziały umowy lub wybrane warunki umów
łączące je z Grupą oraz innymi kontrahentami grupy Kingfisher: Castorama, BricoDepot oraz B&Q. Umowy lub
wybrane warunki umów, o których mowa powyĪej zostały wypowiedziane w maju 2016 r. Zgodnie z publicznie
dostĊpnymi komunikatami grupy Kingfisher, powyĪsze podmioty wypowiedziały analogicznie umowy o współpracy lub
ich wybrane warunki równieĪ z innymi dostawcami. W związku z powyĪszym Grupa, jak równieĪ zgodnie
z informacjami posiadanymi przez GrupĊ) inne podmioty dotychczas realizujące dostawy do powyĪszych klientów
Grupy zostaną zaproszone do wziĊcia udziału w przetargach na sprzedaĪ produktów drewnianej architektury ogrodowej.
W wyniku rozstrzygniĊtych do Daty Prospektu przetargów Grupa otrzymała od Kingfisher niewiąĪącą informacjĊ
o wyborze oferty i oczekuje podpisania wiąĪących umów o dalszej współpracy z podmiotami z grupy Kingfisher na okres
objĊty przetargiem, czyli od 1 lutego 2017 r. Charakter dotychczasowej wieloletniej współpracy z klientami wskazuje, Īe
nie moĪna wykluczyü, Īe Grupa nie pozyska zamówieĔ na dotychczasowym poziomie oraz warunkach cenowych.
Zamówienia ad hoc
NiezaleĪnie od powyĪszych zasad współpracy z klientami na podstawie umów Spółki z Grupy realizują indywidualne,
pojedyncze zamówienia klientów bez zawierania długoterminowych umów. Zamówienia takie są realizowane na
podstawie zleceĔ zawierających specyfikacjĊ zamówienia.
Tabela poniĪej prezentuje podział wolumenu sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej przez GrupĊ według rynku
geograficznego za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zakoĔczony
w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
15 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2014 r.

2013 r.

3

(tys. m )
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

ħródło: Spółka.
__________________________
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing.

Tabela poniĪej prezentuje podział wolumenu sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej przez GrupĊ według rynku
geograficznego za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r. za okres
12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony
30 wrzeĞnia 2015 r. oraz okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. uwzglĊdniono w tabeli dane z symulacji
danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Załączniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzglĊdnienia
wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesiĊcy koĔczących siĊ 30 wrzeĞnia i 30 czerwca 2015 r.
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Za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony 30 wrzeĞnia

2015 r.

2016 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

3

(tys. m )
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

ħródło: Spółka.
___________________________
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing.

Tabela poniĪej prezentuje przychody ze sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej osiągniĊte przez GrupĊ według
rynku geograficznego za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zakoĔczony
w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
15 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
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

ħródło: Spółka.
___________________________
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing.

Tabela poniĪej prezentuje przychody ze sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej osiągniĊte przez GrupĊ według
rynku geograficznego za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz 30 czerwca 2015 r., za
okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 30 czerwca 2015 r. uwzglĊdniono w tabeli dane
z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Załączniku nr 8 oraz przygotowanych w celu
uwzglĊdnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 i 9 miesiĊcy koĔczących siĊ 30 wrzeĞnia i 30 czerwca 2015 r.
Za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony 30 czerwca

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony 30 wrzeĞnia

2015 r.

2016 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

ħródło: Spółka.
___________________________
*Dane szacunkowe w odniesieniu do spółki Grange Fencing.
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PoniĪszy wykres przedstawia strukturĊ sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej według kanałów sprzedaĪy za okres
dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia
odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r. Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. uwzglĊdniono w tabeli
dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie w Załączniku nr 8 oraz przygotowanych w celu
uwzglĊdnienia wyników Grange Fencing w okresach 12 miesiĊcy koĔczących siĊ 30 wrzeĞnia 2015 r.

Grupa w bardzo ograniczonym zakresie prowadzi sprzedaĪ bezpoĞrednią do klienta koĔcowego. Grupa ma szeroką bazĊ
odbiorców (ponad 800 aktywnych klientów w roku obrotowym 2014/2015), wĞród których najwaĪniejsi są czołowi
dystrybutorzy drewnianej architektury ogrodowej w Polsce i Europie, czyli sieci handlowe zarządzające sklepami typu
DIY, z którymi Grupa Stelmet współpracuje od wielu lat. Sieci DIY posiadają bardzo duĪy potencjał sprzedaĪowy
(w roku obrotowym 2014/2015 sprzedaĪ w tym kanale dystrybucji stanowiła 83,6% przychodów ze sprzedaĪy
architektury ogrodowej). Do najwaĪniejszych 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 równieĪ ze składami budowlanymi oraz centrami ogrodowymi.
SprzedaĪ produktów z segmentu drewnianej architektury ogrodowej stanowi dominującą pozycjĊ w strukturze
przychodów Grupy. PoniĪsza tabela przedstawia przychody wygenerowane za okres dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony
30 czerwca 2016 r., w okresie 12 miesiĊcy zakoĔczonym 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz w okresie 15 miesiĊcy zakoĔczonym
w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r. (rok obrotowy) wykazywane przez piĊciu najwiĊkszych klientów Grupy.

Klient

Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca
2016 r.
mln PLN

Udział
w przychodach
ogółem

Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia
2015 r.*

(%)

mln PLN

Udział
w przychodach
ogółem

Za okres
15 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia
2015 r. (rok
obrotowy)

Udział
w przychodach
ogółem

(%)

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 piĊciu
najwiĊkszych ..............

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%

ħródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Przekształcone Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe.
___________________________
* Za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. uwzglĊdniono w tabeli dane z symulacji danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie
w Załączniku nr 8 oraz przygotowanych w celu uwzglĊdnienia wyników Grange Fencing w okresie 12 miesiĊcy koĔczącym siĊ 30 wrzeĞnia 2015 r.

Grupa, sprzedając produkty bezpoĞrednio do sieci detalicznych, w tym marketów DIY, osiąga przewagĊ w stosunku do
konkurentów, którzy czĊsto sprzedają wyroby przez poĞredników, którzy w nastĊpnej kolejnoĞci zaopatrują sieci
detaliczne. Poprzez pionową integracjĊ produkcji i dystrybucji do swoich klientów Grupa generuje wiĊkszą wartoĞü
dodaną niĪ konkurenci działający np. tylko na szczeblu poĞrednika. SprzedaĪ drewnianej architektury ogrodowej
charakteryzuje siĊ wysoką sezonowoĞcią. Wpływ sezonowoĞci na sprzedaĪ Grupy został opisany w rozdziale „Opis
działalnoĞci Grupy – SezonowoĞü”.
Pellet
Zawieranie umów z dystrybutorami pelletu odbywa siĊ głównie poprzez pozyskiwanie nowych klientów indywidualnie
przez dział sprzedaĪy, w wyniku działaĔ marketingowych oraz składania zindywidualizowanych ofert do konkretnych
kontrahentów. Grupa zawiera umowy na długoterminowe dostawy lub na czas nieograniczony. WiĊkszoĞü z zawieranych
umów jest umowami ramowymi okreĞlającymi jedynie ogólne zasady współpracy. IloĞü, rodzaj produktu oraz termin
dostawy jest kaĪdorazowo okreĞlana w ramach poszczególnych zamówieĔ. W ramach współpracy z wiĊkszoĞcią
klientów okreĞlane są dodatkowo progi sprzedaĪowe zakładające wzrost sprzedaĪy w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Za zrealizowanie danego progu sprzedaĪowego dystrybutor otrzymuje od Grupy rabat na zakup
produktów.
Grupa nie realizuje sprzedaĪy pelletu do odbiorców koĔcowych, sprzedaĪ pelletu odbywa siĊ wyłącznie do duĪych
dystrybutorów oraz hurtowników z przewidywalnym i powtarzalnym potencjałem sprzedaĪowym. Dodatkowo klientami
są równieĪ mniejsze przedsiĊbiorstwa prowadzące sprzedaĪ hurtowo-detaliczną.
Ponadto Grupa aktywnie sprzedaje pellet przez Internet. Domena internetowa, w której zarejestrowany jest sklep
internetowy, naleĪy do Grupy, a Spółka równieĪ zarządza platformą sprzedaĪy, która organizuje pracĊ dystrybutorów.
Realizacja sprzedaĪy pelletu przez Internet została wprowadzona w ostatnich miesiącach i efekty wprowadzenia
sprzedaĪy przez ten kanał mogą byü przedmiotem oceny dopiero po zakoĔczeniu całego cyklu sprzedaĪy.
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Tabela poniĪej prezentuje podział wolumenu sprzedaĪy pelletu przez GrupĊ według rynku geograficznego za okres
dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za rok obrotowy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia 2015 r.
oraz odpowiednio w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za rok
obrotowy
zakoĔczony
dnia
30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

2015 r.

Za rok obrotowy
zakoĔczony
dnia 30 czerwca
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

ħródło: Spółka.

Tabela poniĪej prezentuje podział wolumenu sprzedaĪy pelletu przez GrupĊ według rynku geograficznego za okres
dziewiĊciu miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r., za okres 12 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 wrzeĞnia
odpowiednio 2015 r., 2014 r. oraz 2013 r.
Za okres
9 miesiĊcy
zakoĔczony
30 czerwca

Za okres
12 miesiĊcy
zakoĔczony
30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za okres 12 miesiĊcy
zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia
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

ħródło: Spółka.

Grupa koncentruje siĊ na sprzedaĪy produktów wysokiej jakoĞci w opakowaniach minibag (15 kg) przeznaczonych dla
odbiorców detalicznych, wykorzystując marki własne Lava, Ecospecial, Firemaxx oraz Olimp.
Produkt uboczny
MoĪliwoĞü przetworzenia produktu ubocznego do formy pelletu oraz jego sprzedaĪ w postaci nieprzetworzonej pozwala
Grupie na dywersyfikacjĊ sposobów sprzedaĪy i odbiorców produktu ubocznego.
Głównym odbiorcą produktu ubocznego jest jeden z głównych europejskich producentów płyt drewnopochodnych.
Dodatkowo produkt uboczny od początku działalnoĞci sprzedawany jest innym, mniejszym odbiorcom. W opinii Zarządu
Grupa nie jest uzaleĪniona od kluczowego odbiorcy produktu ubocznego. W ostatnich latach Zarząd konsekwentnie
realizuje politykĊ dywersyfikacji odbiorców produktu ubocznego poprzez stopniowe poszerzanie grupy odbiorców.
WartoĞü sprzedaĪy produktów ubocznych w roku obrotowym 2013/2014, 2014/2015 oraz za okres 9 miesiĊcy roku
obrotowego 2015/2016 wyniosła odpowiednio 32,6 mln PLN, 42,9 mln PLN oraz 18,0 mln PLN.
Logistyka
Grupa posiada unikalną zdolnoĞü do realizacji zamówieĔ w formule „na Īądanie” w krótkich terminach oraz w duĪych
wolumenach do najwiĊkszych odbiorców w Europie.
Wieloletnie doĞwiadczenie w zarządzaniu logistyką pozwala Grupie na kompletowanie zamówieĔ oraz terminowe dostarczenie
do wielu punktów w Europie w krótkim czasie (najczĊĞciej nie dłuĪej niĪ w ciągu 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 zamówieĔ, awizacja dostaw, organizacja transportu, odpowiednie oznakowanie towarów przed
załadunkiem oraz sam załadunek i fakturowanie. Grupa zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrĊ w dziale logistyki,
a pracownicy zajmujący siĊ planowaniem i spedycją władają minimum jednym jĊzykiem obcym.
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DziĊki dogodnej lokalizacji geograficznej zakładów Grupy w Polsce oraz zasiĊgu prowadzonej działalnoĞci Grupa
realizuje czĊstsze dostawy produktów dziĊki duĪej liczbie odbiorców i punktów rozładunku w całej Europie oraz mo Īe
łączyü w ramach jednego transportu dostawy produktów do kilku klientów.
Oprócz wysoko wykwalifikowanego oraz doĞwiadczonego personelu realizacja transportu gotowych wyrobów jest takĪe
optymalizowana poprzez stosowanie wyspecjalizowanych w tym zakresie systemów informatycznych.
Grupa prowadzi działalnoĞü, opierając siĊ na wysoko wydajnym systemie logistycznym. W 2015 roku Grupa wdroĪyła
program GENETIX, którego celem jest optymalizacja procesów logistycznych. Główny nacisk połoĪono na maksymalne
wypełnienie powierzchni załadunkowej przy jednoczesnej optymalizacji dystansu, jaki musi pokonaü wynajĊte auto.
W okresie szczytu sprzedaĪowego w miesiącach marzec-maj w 2015 r. Spółka wysyłała do 110 samochodów
ciĊĪarowych z wyrobami Grupy dziennie i kaĪdy samochód dostarcza produkty Ğrednio do 3 lokalizacji.
Transport
W 2016 roku Grupa wdroĪyła własną wewnĊtrzną giełdĊ ładunków, do której zaprasza sprawdzonych przewoĨników lub
operatorów logistycznych, którzy nie zostali wybrani w procesie przetargowym. Celem wewnĊtrznej giełdy ładunków
jest wybór najtaĔszego przewoĨnika dla danego zlecenia, zwiĊkszenie dostĊpnoĞci potencjalnych jednostek
transportowych w szczycie sprzedaĪy Grupy oraz szybsza komunikacja z przewoĨnikiem/operatorem logistycznym.
Od lutego 2012 roku Spółka posiada Ğwiadectwo upowaĪnionego przedsiĊbiorcy (tzw. Ğwiadectwo AEO) uznawane
w całej UE, dziĊki któremu korzysta z ułatwieĔ w trakcie kontroli celnych, takich jak mniejsza iloĞü fizycznej kontroli
i kontroli dokumentów w porównaniu z innymi przedsiĊbiorcami, priorytetowoĞü odpraw celnych czy teĪ składanie
skróconej przywozowej deklaracji z ograniczonym zakresem danych bezpieczeĔstwa. Uzyskanie przez SpółkĊ statusu
przedsiĊbiorcy upowaĪnionego znacznie przyspieszyło obsługĊ klientów spoza UE. Na DatĊ Prospektu Grupa jest
w stanie sama odprawiaü transporty jadące np. do Szwajcarii czy Norwegii.
KaĪdego roku Grupa organizuje przetarg na dostawĊ usług transportowych, którego celem jest weryfikacja
konkurencyjnoĞci ofert otrzymywanych od dostawców usług logistycznych oraz zapewnienie dostatecznej liczby
jednostek transportowych w szczycie sprzedaĪowym. Do przetargu zapraszani są zarówno najwiĊksi dostawcy usług
logistycznych, jak i lokalne firmy transportowe. UmoĪliwia to Grupie porównanie ofert dostĊpnych na rynku usług
transportowych, uzyskanie najlepszych cen bez utraty jakoĞci 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 poniĪej przedstawia informacjĊ o liczbie transportów wysyłanych do klientów z zakładów produkcyjnych Grupy
w Polsce w poszczególnych kwartałach w latach 2013, 2014, 2015 oraz 2016.

ħródło: Spółka, transporty wyrobów gotowych do klienta organizowane przez GrupĊ, jak i odbiór własny przez klientów, uwzglĊdnione zakłady
produkcyjne Grupy w Polsce, bez dostaw typu home-delivery.
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Wykres poniĪej przedstawia informacjĊ o liczbie unikalnych lokalizacji dostaw Grupy w podziale na główne rynki za
okres 12 miesiĊcy zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r.

ħródło: Spółka, bez dostaw typu home-delivery.

SezonowoĞü
SprzedaĪ drewnianej architektury ogrodowej oraz pelletu charakteryzuje siĊ sezonowoĞcią.
W okresie od lutego do lipca Grupa realizuje najwyĪszy poziom sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej. Aby
zapewniü ciągłoĞü i terminowoĞü dostaw do kontrahentów w okresie najwyĪszej sprzedaĪy, Grupa poza sezonem
sprzedaĪy (tj. najczĊĞciej od wrzeĞnia do grudnia), kiedy popyt na produkty drewnianej architektury ogrodowej jest
obniĪony, realizuje produkcjĊ w celu budowania zapasów wyrobów drewnianej architektury ogrodowej, które są
przekazywane do magazynów Grupy. Poziom produkcji drewnianej architektury ogrodowej przez cały rok utrzymuje siĊ
na wzglĊdnie stałym poziomie.
WiĊkszoĞü umów ramowych, których stroną są Spółki z Grupy, nie stanowi zobowiązania kontrahentów Grupy do nabycia
produktów drewnianej architektury ogrodowej oferowanych przez GrupĊ. Grupa, bazując na podstawie historii sprzedaĪy,
szacuje wielkoĞü moĪliwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury
ogrodowej w przyszłoĞci. WiĊkszoĞü dostaw jest realizowana w sezonie sprzedaĪowym na podstawie wiąĪących zamówieĔ
składanych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Realizacja tych dostaw odbywa siĊ w duĪej mierze przy wykorzystaniu
produktów uprzednio wytworzonych w trakcie cyklicznego budowania zapasów magazynowych. Grupa produkuje i buduje
zapasy wyrobów gotowych z odpowiednim wyprzedzeniem, aby sprostaü zapotrzebowaniu na swoje wyroby, które w
sezonie sprzedaĪowym (głównie luty-lipiec) przekracza zdolnoĞci produkcyjne Grupy (zob. rozdz. „Opis działalnoĞci Grupy
– Klienci oraz sprzedaĪ – Procedury realizacji umów z klientami”).
Okres najwyĪszej sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej jest stosunkowo krótki. Ze wzglĊdu na sezonowoĞü
sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej Grupa podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie
negatywnych skutków sezonowoĞci, takich jak potencjalne dodatkowe koszty związane z niedopasowaniem
asortymentowym lub iloĞciowym.
W zakresie pelletu Grupa realizuje najwyĪszą sprzedaĪ przed sezonem zimowym od wrzeĞnia do paĨdziernika i nastĊpnie
do koĔca okresu zimowego. Produkcja pelletu jest realizowana przez cały rok na wzglĊdnie stałym poziomie
z przerwami produkcji wynikającymi z prac remontowo-serwisowych. W przypadku krótkiego okresu zimowego lub
braku odpowiednio niskich temperatur popyt na pellet spada, a w konsekwencji Grupa moĪe nie byü w stanie zrealizowaü
celów sprzedaĪowych (ze wzglĊdu na istotny udział sprzedaĪy miesiĊcy sezonu zimowego w sprzedaĪy rocznej) oraz
w pełni wyprzedaü zapasów wytworzonych produktów.
Zagospodarowanie przez GrupĊ produktu ubocznego, poprzez jego sprzedaĪ lub wykorzystanie w produkcji pelletu,
pozwala m.in. na zmniejszenie skutków sezonowoĞci przychodów Grupy poprzez zwiĊkszenie jego sprzedaĪy w okresie
jesienno-zimowym, kiedy spadają przychody ze sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej.
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Wykresy poniĪej przedstawiają kwartalną zmiennoĞü przychodów Grupy z podziałem na SpółkĊ oraz Grange Fencing.

ħródło: Spółka.

ħródło: Spółka.

W celu odpowiedniego zarządzania zjawiskiem sezonowoĞci Grupa skutecznie realizuje strategiĊ zaawansowanego
planowania poziomu i struktury produkcji w okresie całego roku obrotowego. PowyĪsza strategia ma na celu:
(i) minimalizacjĊ kosztów finansowania (im póĨniej zostanie rozpoczĊta budowa stoku magazynowego, tym mniejsze są
koszty finansowania) oraz (ii) dopasowanie struktury produkcji do struktury sprzedaĪy (produkcja jest realizowana na
podstawie historii zamówieĔ realizowanych przez kontrahentów, co skutkuje minimalizacją ryzyka niedopasowania
asortymentu do popytu klientów). Grupa w oparciu o wieloletnią współpracĊ i znajomoĞü rynku szacuje wielkoĞü
moĪliwego zapotrzebowania swoich odbiorców na poszczególne produkty drewnianej architektury ogrodowej
w przyszłoĞci, które bĊdą produkowane w okresie od wrzeĞnia do grudnia, w duĪej mierze na magazyn (celem sprzedaĪy
w kolejnym roku kalendarzowym).
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DziałalnoĞü Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
Grupa zamierza w przyszłoĞci byü aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej, dla
którego wytwarzanie energii elektrycznej stanowi działalnoĞü poboczną w stosunku do głównego przedmiotu
działalnoĞci.
Na DatĊ Prospektu Spółka jest właĞcicielem jednostki kogeneracyjnej (tj. zespołu urządzeĔ technicznych słuĪących do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej) zlokalizowanej w Zakładzie Produkcji Pellet. Jednostka kogeneracyjna Spółki
została wydzierĪawiona do Stelmet Bioenergia, której wspólnikiem jest Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A., podmiot
bezpoĞrednio zaleĪny od Rainbow Fund 2 (patrz „Akcjonariusz Sprzedający”). Umowa dzierĪawy zawiera postanowienia
umoĪliwiające rozwiązanie umowy w przypadku cofniĊcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Stelmet
Bioenergia i zostanie rozwiązana po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej przez SpółkĊ.
Na DatĊ Prospektu Spółka ubiega siĊ o koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej na podstawie wniosku z dnia
16 marca 2015 r. DziałalnoĞü polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną była od
2009 r. i do chwili uzyskania koncesji przez SpółkĊ bĊdzie prowadzona przez Stelmet Bioenergia, na podstawie
udzielonych tej spółce koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz na wytwarzanie ciepła. We wniosku wskazano,
Īe energia elektryczna bĊdzie produkowana w elektrowni biomasowej o łącznej mocy zainstalowanej 1x1,800 MW
w Ĩródle o nazwie „elektrociepłownia biomasowa (BMG)” zlokalizowanym w Zielonej Górze. Okres obowiązywania
koncesji, o który zawnioskowała Spółka, koĔczy siĊ 30 wrzeĞnia 2035 r.
Pismem z 31 sierpnia 2015 r. Spółka została wezwana przez Prezesa URE do przedstawienia dokumentacji
uzupełniającej materiał dowodowy w postĊpowaniu, w tym m.in. dokumentów potwierdzających tytuł prawny do
obiektów i instalacji niezbĊdnych do prowadzenia działalnoĞci, dokładnej charakterystyki rodzaju biomasy, schematu
ciągu podawania paliw oraz aktualnych decyzji UrzĊdu Dozoru Technicznego dotyczących urządzeĔ wytwórczych.
Spółka uzupełniła brakujące dokumenty pismami z 5 paĨdziernika 2015 r. oraz 26 listopada 2015 r.
Równolegle do wniosku Spółki o uzyskanie koncesji, Stelmet Bioenergia złoĪyła wnioski o cofniĊcie udzielonych jej
koncesji. Na DatĊ Prospektu postĊpowanie o udzielenie Spółce koncesji na wytwarzanie energii jest w toku. Na DatĊ
Prospektu nie jest znany termin rozstrzygniĊcia spraw o udzielenie Spółce koncesji i cofniĊcia koncesji Stelmet
Bioenergia.
Wytwarzanie energii elektrycznej nastĊpuje w jednostce kogeneracyjnej typu ORC (Organic Rankine Cycle) opalanej
biomasą drzewną, w której energia cieplna wytwarzana jest w skojarzeniu z energią elektryczną. Całkowita moc
zainstalowana energii elektrycznej tej jednostki wytwórczej wynosi 1,8 MW.
Kocioł, bĊdący czĊĞcią jednostki kogeneracyjnej, jest urządzeniem jednopaliwowym, opalanym wyłącznie biomasą
drzewną. Biomasa powstaje jako produkt uboczny (w postaci obrzynków, kory, trocin, wiórów, zrzynów i zrĊbek)
procesów produkcji w ramach głównego przedmiotu działalnoĞci w głównych zakładach produkcyjnych w Zielonej
Górze, Jeleniowie i LubiĊcinie oraz w pomocniczym zakładzie (tartaku) w Starym Kisielinie.
Wytworzone w procesie spalania ciepło jest kierowane na turbinĊ o mocy znamionowej 1,8 MW, która pobiera czĊĞü
ciepła do produkcji energii elektrycznej. Ciepło niewykorzystane do produkcji energii elektrycznej jest kierowane do
wĊzła cieplnego, skąd jest dalej dystrybuowane na potrzeby technologiczne (produkcja pelletu), jak równieĪ uĪytkowe
(ogrzanie zakładu produkcyjnego architektury ogrodowej w Zielonej Górze oraz Zakładu Produkcji Pellet).
Wytworzona w ten sposób energia elektryczna uzyskuje Ğwiadectwa pochodzenia potwierdzające wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych Ĩródeł energii (tzw. zielone certyfikaty). ĝwiadectwa pochodzenia są przedmiotem
sprzedaĪy na Towarowej Giełdzie Energii za poĞrednictwem biura maklerskiego lub w drodze kontraktów bilateralnych
z innymi podmiotami. PoniĪej przedstawiono iloĞü energii elektrycznej wytworzonej w elektrociepłowni stanowiącej
własnoĞü Spółki w poszczególnych latach:
Okres

W tym iloĞü energii MWh
sprzedanej do Spółki

IloĞü MWh

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

ħródło: Spółka.
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W poprzednich latach energia elektryczna wytworzona w elektrociepłowni była sprzedawana w wiĊkszoĞci do Enea S.A.
(jako sprzedawcy zobowiązanego do nabywania energii elektrycznej z mocy prawa). CenĊ sprzedaĪy do Enea S.A.
w poszczególnych okresach przedstawiono poniĪej:
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

ħródło: Spółka.

W przypadku sprzedaĪy energii elektrycznej do Spółki cena energii odpowiadała cenie energii elektrycznej, po jakiej
Grupa kupowała ją od innych dostawców, z uwzglĊdnieniem braku dodatkowych elementów ceny związanych
z przesyłem i dystrybucją, i która w poszczególnych okresach przedstawiała siĊ nastĊpująco:
Okres

Cena

od 1 marca 2013 r. do 31 paĨdziernika 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

ħródło: Spółka.

Po uzyskaniu koncesji Spółka bĊdzie dąĪyła do maksymalizacji zuĪycia energii elektrycznej na własne potrzeby,
a nieskonsumowane przez SpółkĊ nadwyĪki energii bĊdą sprzedawane do Enea S.A.
Sponsoring oraz wydatki na działalnoĞü marketingową
Łączna wartoĞü nakładów sponsorskich na działalnoĞü sportową oraz wydatków na działalnoĞü charytatywną
i wybranych wydatków marketingowych (w tym: koszty reklamy, koszty materiałów promocyjnych i katalogów) za rok
obrotowy 2014/2015 wyniosła nie wiĊcej niĪ 4,1 mln.
Istotne umowy
PoniĪej opisano istotne umowy zawarte przez GrupĊ w dwóch latach poprzedzających DatĊ Prospektu, a takĪe umowy
zawarte wczeĞniej, jeĪeli takie umowy dotyczą istotnych praw lub obowiązków Grupy na DatĊ Prospektu. Za istotne
uznano umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy, w szczególnoĞci istotne umowy finansowe, przy
przyjĊciu kryterium 10% przychodów ze sprzedaĪy Grupy za okres ostatniego roku obrotowego, tzn. 63,6 mln PLN.
Na DatĊ Prospektu Grupa nie jest uzaleĪniona od Īadnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej.
Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe
Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.
W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci 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 związanych z budową zakładu architektury ogrodowej (Kredyt
C oraz Kredyt D) i w przypadku podjĊcia przez GrupĊ decyzji o rozpoczĊciu budowy równieĪ finansowanie
i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu
(„Inwestycja”) (Kredyt A oraz Kredyt B). PowyĪsze kredyty umoĪliwiają takĪe pokrycie płatnoĞci z tytułu akredytyw
oraz gwarancji bankowych związanych z płatnoĞciami dotyczącymi Inwestycji.
W przypadku Kredytu A i Kredytu B MrGarden jest zobowiązana do spłaty kredytu w kwartalnych ratach w wysokoĞci
zaleĪnej od sezonowoĞci sprzedaĪy, płatnych począwszy od 30 wrzeĞnia 2019 r. (przy załoĪeniu, Īe minimalna wartoĞü
4 (czterech) nastĊpujących po sobie rat bĊdzie wynosiü nie mniej niĪ 12,3% kwoty danego kredytu). W przypadku
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Kredytu C i Kredytu D MrGarden jest zobowiązana do spłaty kredytu w kwartalnych ratach w wysokoĞci zaleĪnej od
sezonowoĞci sprzedaĪy, płatnych począwszy od 30 wrzeĞnia 2017 r. (przy załoĪeniu, Īe minimalna wartoĞü 4 (czterech)
nastĊpujących po sobie rat bĊdzie wynosiü nie mniej niĪ 10% kwoty danego kredytu). Kredyty zostały udzielone na okres
do dnia 13 sierpnia 2027 r. Kredyt A i Kredyt C są oprocentowane według stawki LIBOR 1M dla GBP powiĊkszonej
o marĪe banku okreĞlone w umowie. Kredyt B i Kredyt D są oprocentowane według stawki EURIBOR 1M powiĊkszonej
o marĪe banku okreĞlone w umowie. Kredyt D w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej został w duĪej czĊĞci
zabezpieczony transakcją IRS.
Kredyty są zabezpieczone m.in. (i) hipoteką umowną ustanowioną na przysługującym MrGarden prawie własnoĞci
nieruchomoĞci w Grudziądzu (KW TO1U/00055396/3); (ii) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym
przedsiĊbiorstwa o wartoĞci nie niĪszej niĪ 150% kwoty łącznego zaangaĪowania PKO BP z tytułu umów kredytów; (iii)
przelewem na zabezpieczenie wierzytelnoĞci z umów ubezpieczenia oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
Spółka porĊczyła spłatĊ zadłuĪenia powstałego na podstawie lub w związku z umowami kredytów.
Umowa zawiera ograniczenia dotyczące m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowiązanie do nierekomendowania wypłaty
dywidendy zgromadzeniu wspólników MrGarden do zakoĔczenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania
operacyjnego MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu
wspólników MrGarden wypłaty dywidendy w okresie do zakoĔczenia pierwszych trzech lat funkcjonowania
operacyjnego MrGarden oraz, po zakoĔczeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania
zgromadzeniu wspólników MrGarden wypłaty dywidendy.
Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpoĞredni lub poĞredni
udział Stanisława BieĔkowskiego, Małgorzaty BieĔkowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nastĊpców prawnych, lub
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy siĊ poniĪej 51%.
Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. kwota zadłuĪenia 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 Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.
W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”)
umowĊ limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 50.000.000 PLN (do wykorzystania w walucie PLN, EUR lub
GBP) w formie m.in. kredytu w rachunku bieĪącym, kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych m.in. na
sfinansowanie zobowiązaĔ wynikających z bieĪącej działalnoĞci MrGarden w okresie po zakoĔczeniu pierwszego etapu
realizacji budowy zakładu architektury ogrodowej w Grudziądzu („Inwestycja”).
Limity udzielone zostały na okres od 13 sierpnia 2015 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r.
Kredyty udzielone w ramach limitów są oprocentowane według stawki WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR 1M
(odpowiednio dla kwot w PLN, EUR oraz GBP) powiĊkszonych o marĪe banku okreĞlone w umowie.
Kredyty udzielone w ramach limitów są zabezpieczone m.in. (i) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym Spółki
o wartoĞci nie niĪszej niĪ 75.000.000; (ii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelnoĞci z umów ubezpieczenia;
(iii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelnoĞci z umów handlowych; oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz
z deklaracją wekslową.
Spółka porĊczyła spłatĊ zadłuĪenia powstałego na podstawie lub w związku z umowami kredytów.
Na podstawie umów MrGarden jest zobowiązana do m.in. (i) informowania PKO BP o kaĪdym zdarzeniu skutkującym
zmianą wpisu w KRS; (ii) uzyskania uprzedniej zgody PKO BP na istotną zmianĊ struktury właĞcicielskiej (tj. zmianĊ
udziałowców posiadających co najmniej 10% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników), zmianĊ udziałowców,
którym przysługuje uprawnienie do powoływania lub odwoływania wiĊkszoĞci członków zarządu lub rady nadzorczej
lub zmianĊ formy prawnej; (iii) niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP nowych zobowiązaĔ finansowych
skutkujących powstaniem zobowiązaĔ w kwocie przekraczającej 10.000.000 PLN w danym roku obrotowym; (iv)
niedokonywania dalszych obciąĪeĔ majątku MrGarden bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP; oraz (v) utrzymywania
okreĞlonych wskaĨników finansowych, w tym wskaĨnika zadłuĪenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaĨnika
zdolnoĞci obsługi zadłuĪenia.
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Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpoĞredni lub poĞredni
udział Stanisława BieĔkowskiego, Małgorzaty BieĔkowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nastĊpców prawnych, lub
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy siĊ poniĪej 51%.
Umowa zawiera ograniczenia dotyczące m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowiązanie do nierekomendowania
zgromadzeniu wspólników MrGarden do zakoĔczenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania operacyjnego
MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu wspólników MrGarden
wypłaty dywidendy w okresie do zakoĔczenia pierwszych trzech lat funkcjonowania operacyjnego MrGarden oraz, po
zakoĔczeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania zgromadzeniu wspólników MrGarden
wypłaty dywidendy.
Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. kredyt nie został uruchomiony.
Umowa limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A.
W dniu 13 sierpnia 2015 r. MrGarden zawarła z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A. („PKO BP”)
umowĊ limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 63.000.000 PLN (do wykorzystania w walucie PLN, EUR lub
GBP) w formie m.in. kredytu w rachunku bieĪącym, kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych m.in. na
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz zobowiązaĔ z tytułu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych
związanych z budową zakładu architektury ogrodowej oraz Zakładu Pellet w Grudziądzu.
Limity udzielone zostały na okres od 13 sierpnia 2015 r. (i) do dnia 13 maja 2017 r. w przypadku zobowiązaĔ z tytułu
podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową zakładu architektury ogrodowej oraz (ii) do dnia
13 sierpnia 2019 r. w przypadku kredytu obrotowego odnawialnego na sfinansowanie zobowiązaĔ z tytułu podatku VAT
od wydatków inwestycyjnych związanych z budową Zakładu Pellet w Grudziądzu, limit został udzielony.
Kredyty udzielone w ramach limitów są oprocentowane według stawki WIBOR 1M, EURIBOR 1M oraz LIBOR 1M
(odpowiednio dla kwot w PLN, EUR oraz GBP) powiĊkszonych o marĪe banku okreĞlone w umowie.
Kredyty udzielone w ramach limitów są zabezpieczone m.in. (i) zastawem rejestrowym na mieniu ruchomym Spółki
o wartoĞci nie niĪszej niĪ 94.500.000 PLN (lub o wartoĞci nie niĪszej niĪ 150% kwoty łącznego zaangaĪowania PKO BP
z tytułu umów limitu kredytu wielocelowego do kwoty 63.000.000 PLN, w przypadku tej umowy); (ii) przelewem na
zabezpieczenie wierzytelnoĞci z umów ubezpieczenia; (iii) przelewem na zabezpieczenie wierzytelnoĞci z umów
handlowych; oraz (iv) wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową. Dodatkowo, kredyt jest zabezpieczony
hipoteką umowną ustanowioną na przysługującym MrGarden prawie własnoĞci nieruchomoĞci w Grudziądzu.
Spółka porĊczyła spłatĊ zadłuĪenia powstałego na podstawie lub w związku z umowami kredytów.
Na podstawie umów MrGarden jest zobowiązana do m.in. (i) informowania PKO BP o kaĪdym zdarzeniu skutkującym
zmianą wpisu w KRS; (ii) uzyskania uprzedniej zgody PKO BP na istotną zmianĊ struktury właĞcicielskiej (tj. zmianĊ
udziałowców posiadających co najmniej 10% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników), zmianĊ udziałowców,
którym przysługuje uprawnienie do powoływania lub odwoływania wiĊkszoĞci członków zarządu lub rady nadzorczej
lub zmianĊ formy prawnej; (iii) niezaciągania bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP nowych zobowiązaĔ finansowych
skutkujących powstaniem zobowiązaĔ w kwocie przekraczającej 10.000.000 PLN w danym roku obrotowym; (iv)
niedokonywania dalszych obciąĪeĔ majątku MrGarden bez uprzedniej pisemnej zgody PKO BP; oraz (v) utrzymywania
okreĞlonych wskaĨników finansowych, w tym wskaĨnika zadłuĪenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaĨnika
zdolnoĞci obsługi zadłuĪenia.
Dodatkowo PKO BP przysługuje prawo wypowiedzenia umów kredytów w przypadku, gdy bezpoĞredni lub poĞredni
udział Stanisława BieĔkowskiego, Małgorzaty BieĔkowskiej lub członków ich rodziny, lub ich nastĊpców prawnych, lub
podmiotów z Grupy w kapitale zakładowym MrGarden zmniejszy siĊ poniĪej 51%.
Umowa zawiera ograniczenia dotyczące m.in. wypłaty dywidendy, tj. zobowiązanie do nierekomendowania
zgromadzeniu wspólników MrGarden do zakoĔczenia pierwszego rocznego okresu funkcjonowania operacyjnego
MrGarden, uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody PKO BP na rekomendowanie zgromadzeniu wspólników MrGarden
wypłaty dywidendy w okresie do zakoĔczenia pierwszych trzech lat funkcjonowania operacyjnego MrGarden oraz, po
zakoĔczeniu tego okresu, informowania PKO BP o zamiarze rekomendowania zgromadzeniu wspólników MrGarden
wypłaty dywidendy.
Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. kwota zadłuĪenia 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 umowĊ faktoringu wierzytelnoĞci (z póĨniejszymi zmianami), na podstawie
której m.in. Coface Poland Factoring sp. z o.o. („Coface Poland”) Ğwiadczy usługĊ faktoringu jawnego (tj. nabywania
i finansowania) bezspornych wierzytelnoĞci Spółki wzglĊdem kontrahentów Spółki do maksymalnej łącznej kwoty
16.000.000 EUR (maksymalna wysokoĞü zaangaĪowania Coface Poland w finansowanie Spółki). Z tytułu nabycia
wierzytelnoĞci Coface Poland płaci Spółce cenĊ nabycia składającą siĊ z zaliczki płatnej w terminie dwóch dni roboczych
od przedłoĪenia faktury i wniosku o nabycie wierzytelnoĞci) oraz wypłaty z funduszu gwarancyjnego płatnej w terminie
dwóch dni roboczych od spłaty wierzytelnoĞci przez kontrahenta Spółki na rzecz Coface Poland.
Coface Poland przysługuje wynagrodzenie z tytułu nabywania i finansowania bezspornych wierzytelnoĞci Spółki wzglĊdem jej
kontrahentów w postaci: (i) prowizji operacyjnej oraz (ii) odsetek z tytułu finansowania nabytych wierzytelnoĞci.
Dodatkowo, w związku z umową, Spółka jest stroną umowy ubezpieczenia z Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le
Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce, która zapewnia ochronĊ ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia
bezspornych naleĪnoĞci z tytułu umowy sprzedaĪy produktów oraz Ğwiadczenia usługi transportu (zabezpieczenie przed
ryzkiem niewypłacalnoĞci odbiorców) (patrz „Opis działalnoĞci Grupy – Ubezpieczenia”).
WierzytelnoĞci Coface Poland wzglĊdem Spółki są zabezpieczone: (i) wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową;
(ii) pełnomocnictwem do dysponowania rachunkami bankowymi oraz (iii) przelewem praw ze wskazanej powyĪej polisy
ubezpieczeniowej (patrz „Opis działalnoĞci Grupy – Ubezpieczenia”).
W roku obrotowym 2015/2016 Spółka dokonała jednej sprzedaĪy naleĪnoĞci, która według stanu na 30 czerwca 2016 r.
wynosiła ok. 7,7 mln EUR. Z uwagi na charakter sprzedaĪy wskazanych naleĪnoĞci (bez regresu), kwota ta nie stanowi
zadłuĪenia bilansowego ani pozabilansowego Spółki. W poprzednich latach obrotowych Spółka nie korzystała
z dostĊpnej linii. Koszt finansowania w postaci faktoringu jest na poziomie finansowania bankowego.
Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – inne umowy
Umowa nabycia 100% udziałów Grange Fencing
W dniu 28 listopada 2014 r. George Hill Holdings Limited (jako sprzedający) oraz wehikuł inwestycyjny Grupy,
tj. Grange Holding (jako kupujący) zawarły umowĊ sprzedaĪy 100% udziałów Grange Fencing. Stroną umowy były
równieĪ osoby fizyczne i prawne powiązane z Grange Fencing lub sprzedającym, wystĊpujące w charakterze gwaranta
gwarantującego prawdziwoĞü oĞwiadczeĔ i zapewnieĔ sprzedającego złoĪonych w przedmiotowej umowie. Cena
sprzedaĪy udziałów wynosiła 13,4 mln GBP, z czego (i) 10,7 mln GBP zostało sfinansowane kredytem bankowym
zaciągniĊtym przez kupującego tj. spółkĊ 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 Ğrodków własnych Grange
Holding. Umowa zawiera standardowe w tego typu transakcjach zapewnienia i oĞwiadczenia sprzedającego oraz
gwarancje ze strony gwaranta zobowiązujące go do pokrycia szkód kupującego w wyniku naruszenia umowy przez
sprzedającego. Umowa nie zawiera Īadnych postanowieĔ (i) dotyczących jakichkolwiek zobowiązaĔ kupującego bądĨ
Grupy, co do przyszłej strategii działania wzglĊdem Grange Fencing; (ii) okreĞlających zobowiązania inwestycyjne
Grupy wobec Grange Fencing lub sprzedającego bądĨ zobowiązujących GrupĊ do utrzymania zatrudnienia w Grange
Fencing na okreĞlonym poziomie; (iii) umoĪliwiających korektĊ ceny sprzedaĪy skutkującą jakimikolwiek dodatkowymi
zobowiązaniami finansowymi kupującego po dacie akwizycji.
Pozostałe postanowienia umowy nabycia 100% udziałów Grange Fencing nie odbiegają od postanowieĔ stosowanych
w tego typu transakcjach.
Istotne rzeczowe aktywa trwałe i wartoĞci niematerialne
Istotnymi rzeczowymi aktywami trwałymi Grupy są przede wszystkim nieruchomoĞci gruntowe oraz nieruchomoĞci
budynkowe, w tym budynki wchodzące w skład zakładów produkcyjnych Grupy (zakłady w Zielonej Górze, Jeleniowie,
Starym Kisielinie oraz LubiĊcinie). W przypadku nieruchomoĞci za istotne zostały uznane przede wszystkim
nieruchomoĞci gruntowe, na których znajdują siĊ zakłady produkcyjne Grupy. Ponadto istotnymi rzeczowymi aktywami
Grupy są równieĪ ruchomoĞci bĊdące aktywami produkcyjnymi, Grupa posiada równieĪ wartoĞci niematerialne, w tym
oprogramowanie SAP oraz patenty.
Dodatkowo Grupa posiada cztery nieruchomoĞci nieoperacyjne, które zostały przeznaczone do zbycia, zlokalizowane
w Wiechlicach, ĝwiĊtnie, Kowarach i Sobieszowie. Łączna wartoĞü bilansowa nieruchomoĞci 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 sprzedawcą drewnianej architektury
ogrodowej. W wyniku akwizycji Grupa dzierĪawi nieruchomoĞci w Wielkiej Brytanii (Telford oraz Hull), na których
zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grange Fencing, podlegające aktualnie reorganizacji (por. rozdział „Opis
działalnoĞci Grupy – Zakłady produkcyjne Grupy – Restrukturyzacja zakładów produkcyjnych”).
Kwestie związane z systemami informatycznymi oraz posiadanymi patentami zostały szczegółowo opisane w rozdziale
„Opis działalnoĞci Grupy – własnoĞü intelektualna”.
WartoĞü ksiĊgowa netto rzeczowych aktywów trwałych Grupy na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. wynosiła 395,4 mln PLN.
W tabeli poniĪej przedstawiono wartoĞü bilansową rzeczowych aktywów trwałych Grupy na wskazane daty.
WartoĞü netto
na dzieĔ
30 czerwca 2016 r.

WartoĞü netto
na dzieĔ
30 wrzeĞnia 2015 r.

WartoĞü netto
na dzieĔ
30 czerwca 2014 r.

WartoĞü netto
na dzieĔ
30 czerwca 2013 r.

(w mln PLN)
(zbadane)

(niezbadane)
Grunty .....................................................................................

20,5

20,5

19,6

8,8

Budynki ..................................................................................

137,3

134

135,9

136

Maszyny i urządzenia..............................................................

89,0

89,7

88,8

91,7

ĝrodki 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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Spółka.

Istotne nieruchomoĞci Grupy
Na DatĊ Prospektu Grupa posiada nieruchomoĞci na podstawie przysługującego jej prawa uĪytkowania wieczystego
i prawa własnoĞci, jak równieĪ umowy dzierĪawy i umowy leasingu finansowego.
Łączna powierzchnia całkowita nieruchomoĞci Grupy, posiadanych na podstawie wszelkich tytułów prawnych, wynosi
ok. 185,4 ha. Łączna powierzchnia istotnych nieruchomoĞci stanowiących przedmiot własnoĞci Spółek z Grupy wynosi
ok. 110,1 ha, powierzchnia istotnych nieruchomoĞci Spółek z Grupy znajdujących siĊ w wieczystym uĪytkowaniu to
ok. 11,0 ha.
Dodatkowo, łączna powierzchnia nieruchomoĞci Spółek z Grupy bĊdących przedmiotem dzierĪawy to ok. 38,8 ha,
a łączna powierzchnia nieruchomoĞci Spółek z Grupy bĊdących przedmiotem leasingu finansowego to ok. 25,5 ha.
PoniĪsza tabela zawiera informacje dotyczące istotnych nieruchomoĞci operacyjnych Grupy.
Numer ksiĊgi wieczystej

Sposób wykorzystania
nieruchomoĞci

Tytuł prawny

ZG1E/00083777/8

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

ZG1E/00109398/6

NieruchomoĞü inwestycyjna

WłasnoĞü

ZG1E/00075543/0

Tereny przemysłowe

WłasnoĞü

Zakład w Grudziądzu ..............................................................

TO1U/00042547/3

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

Zakład w Jeleniowie ...............................................................

ZG1E/00013466/4

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

NieruchomoĞü w Jeleniów Palisady ........................................

ZG1E/00073046/2

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

NieruchomoĞü w LubiĊcinie....................................................

ZG1N/00030603/1

Zakład produkcyjny

Leasing finansowy

NieruchomoĞü w Starym Kisielinie .........................................

ZG1E/00045869/2

Zakład produkcyjny

Leasing finansowy

NieruchomoĞü w Zielonej Górze .............................................

ZG1E/00084835/0

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

NieruchomoĞü w Grudziądzu ..................................................

TO1U/00055396/3

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

Lokalizacja
Zakład w Zielonej Górze .........................................................

ħródło: Spółka.
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PoniĪsza tabela zawiera informacje dotyczące nieruchomoĞci inwestycyjnych Grupy.
Numer ksiĊgi wieczystej

Sposób wykorzystania
nieruchomoĞci

Tytuł prawny

NieruchomoĞci w Wiechlicach ................................................

ZG1G/00032848/7

NieruchomoĞü do zbycia

WłasnoĞü

NieruchomoĞü w Sobieszowie .................................................

JG1J/00088124/3

NieruchomoĞü do zbycia

WłasnoĞü

JG1J/00028862/0

NieruchomoĞü do zbycia

WłasnoĞü

PO1E/00032406/2
PO1E/00047753/7

NieruchomoĞü do zbycia

UĪytkowanie wieczyste

JG1J/00036075/5

NieruchomoĞü do zbycia

WłasnoĞü

JG1J/00036074/8

NieruchomoĞü do zbycia

WłasnoĞü

Lokalizacja

NieruchomoĞci w ĝwiĊtnie ......................................................

NieruchomoĞü w Kowarach.....................................................

ħródło: Spółka.

PoniĪsza tabela zawiera informacje dotyczące istotnych obciąĪeĔ ustanowionych na nieruchomoĞciach uznanych przez
GrupĊ za istotne.
Lokalizacja

Numer ksiĊgi
wieczystej

Łączna kwota
ustanowionych hipotek Wierzyciel hipoteczny

Sposób wykorzystania
nieruchomoĞci

Tytuł prawny

ZG1E/00083777/8

7.191.273 EUR

Bank Zachodni
WBK S.A.

Zakład Produkcyjny

WłasnoĞü

ZG1E/00109398/6

12.253.223 EUR

mBank S.A.

NieruchomoĞü
inwestycyjna

WłasnoĞü

Zakład w Grudziądzu ...

TO1U/00042547/3

454.500.000 PLN

PKO BP

Zakład produkcyjny

WłasnoĞü

NieruchomoĞci
w Sobieszowie ..............

JG1J/00088124/3

6.700.000 EUR

Bank Zachodni
WBK S.A.

Działki rolne

WłasnoĞü

JG1J/00028862/0

1.211.850 EUR

Skarb PaĔstwa

Tereny przemysłowe

WłasnoĞü

PO1E/00032406/2
PO1E/00047753/7

12.253.223 EUR

mBank S.A.

NieruchomoĞü
do zbycia

UĪytkowanie
wieczyste

Zakład w Zielonej
Górze ............................

NieruchomoĞci
w ĝwiĊtnie ....................

ħródło: Spółka.

Umowy finansowe, w związku z którymi ustanowiono powyĪsze zabezpieczenia, zostały opisane w rozdziale „Opis
działalnoĞci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe”.
Istotne aktywa produkcyjne
Na DatĊ Prospektu Grupa posiada 38 istotnych aktywów produkcyjnych uĪywanych w zakładach produkcyjnych
w Zielonej Górze, Jeleniowie oraz LubiĊcinie. Łączna wartoĞü netto wszystkich istotnych aktywów produkcyjnych
wynosi ok. 61,2 mln PLN. Istotnymi aktywami produkcyjnymi są m.in.: linia SAB do przecierania wiórowego drewna,
zespół urządzeĔ do produkcji pelletu oraz zespół urządzeĔ linii rozdrabniania surowca drzewnego.
Inwestycje w znaczące rzeczowe aktywa trwałe
Do znaczących inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe Grupa zalicza proces inwestycyjny związany z budową zakładu
produkcyjnego w Grudziądzu, w wyniku którego Spółka planuje ponoszenie wydatków na budowĊ rzeczowych aktywów
trwałych (budynki i budowle), a takĪe planuje nabycie rzeczowych aktywów trwałych (głównie maszyny i urządzenia do
obróbki drewna). Planowane wydatki inwestycyjne Grupy w czwartym kwartale roku obrotowego 2015/2016 są
szacowane łącznie na około 86,5 mln PLN. Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. Grupa w wyniku budowy zakładu produkcyjnego
w Grudziądzu poniosła nakłady w wysokoĞci 169,2 mln PLN. Po zakoĔczeniu etapu inwestycji zakład architektury
ogrodowej w Grudziądzu bĊdzie realizował produkcjĊ z drewna sosnowego i Ğwierkowego w postaci płotów, pergoli,
wyposaĪenia drewnianego ogrodów, winnic i parków. WiĊcej informacji znajduje siĊ w rozdziale „Przegląd sytuacji
operacyjnej i finansowej Grupy – Wydatki inwestycyjne – BieĪące i planowane inwestycje”.
Specjalne Strefy Ekonomiczne
DziałalnoĞü produkcyjna zakładu Grupy w Grudziądzu 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.
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W ramach działalnoĞci 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 nieruchomoĞci.
Zgodnie z Ustawą o SSE dochody z działalnoĞci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach zezwolenia są
zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach okreĞlonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od
Osób Prawnych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym jej wielkoĞü nie moĪe przekroczyü maksymalnej
wielkoĞci okreĞlonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o SSE. Przepisy,
o których mowa powyĪej, są obecnie zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie
pomocy publicznej udzielanej przedsiĊbiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalnoĞci
gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych („Rozporządzenie RM w sprawie pomocy publicznej”).
Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody uzyskane z działalnoĞci gospodarczej
prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w przepisach Ustawy o SSE, są zwolnione
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy czym wielkoĞü pomocy publicznej udzielanej
w formie tego zwolnienia nie moĪe przekroczyü wielkoĞci pomocy publicznej dla przedsiĊbiorcy, dopuszczalnej dla
obszarów kwalifikujących siĊ do uzyskania pomocy w najwiĊkszej wysokoĞci, zgodnie z odrĊbnymi przepisami. Jak
wynika z przepisów Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnienie od podatku, o którym mowa
powyĪej, ma zastosowanie tylko do dochodów uzyskanych przez podatnika z działalnoĞci gospodarczej prowadzonej na
terenie SSE. Ponadto w razie cofniĊcia zezwolenia, o którym mowa w Ustawie o SSE, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest zobowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. W razie
wystąpienia okolicznoĞci, o których mowa powyĪej, podatnik jest obowiązany do zwiĊkszenia podstawy opodatkowania
o kwotĊ dochodu, w odniesieniu do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty − do jej
zmniejszenia o tĊ kwotĊ w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek (okreĞlony w przepisach Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych), w którym podatnik utracił to prawo. JednakĪe jeĞli podatnik utracił prawo
do zwolnienia w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego, podatnik jest obowiązany do zwiĊkszenia
podstawy opodatkowania o kwotĊ dochodu, w odniesieniu do którego podatnik utracił prawo do zwolnienia, a w razie
poniesienia straty − do jej zmniejszenia o tĊ kwotĊ w rocznym zeznaniu podatkowym.
W przypadku cofniĊcia albo stwierdzenia wygaĞniĊcia zezwolenia minister właĞciwy do spraw gospodarki przekazuje
naczelnikowi urzĊdu skarbowego właĞciwemu dla przedsiĊbiorcy w sprawach podatku dochodowego kopiĊ wydanej
decyzji w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała siĊ prawomocna. Naczelnik urzĊdu skarbowego,
o którym mowa powyĪej, okreĞla w drodze decyzji kwotĊ pomocy podlegającą zwrotowi pomniejszoną o kwotĊ
naleĪnego podatku ustalonego zgodnie z art. 17 ust. 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. W kwocie
pomocy podlegającej zwrotowi uwzglĊdnia siĊ odsetki liczone jak dla zaległoĞci podatkowej. Odsetki te naleĪne są za
okres od dnia udzielenia pomocy do dnia jej zwrotu. Odsetek nie uwzglĊdnia siĊ w przypadku pomocy publicznej
udzielonej na podstawie Ustawy o SSE przed dniem 6 stycznia 2015 r. (tj. datą wejĞcia w Īycie ustawy z dnia
28 listopada 2014 r. zmieniającej UstawĊ o SSE).
W rozumieniu Ustawy o SSE oraz Rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej, pomoc publiczną stanowi pomoc
regionalna z tytułu: (i) kosztów nowej inwestycji, której wielkoĞü jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywanoĞci
pomocy okreĞlonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących siĊ do objĊcia pomocą, które są okreĞlone
w § 6 powołanego Rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej, lub (ii) tworzenia nowych miejsc pracy, której
wielkoĞü jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywnoĞci pomocy okreĞlonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów
pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiĊkszone o składki
obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez pracodawcĊ. Maksymalna intensywnoĞü
regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących siĊ do
objĊcią tą pomocą i w przypadku działalnoĞci Grupy w Pomorskiej SSE wynosi 50%. Za wydatki kwalifikujące siĊ do
objĊcia pomocą uznaje siĊ koszty inwestycji w rozumieniu § 6 Rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej, bĊdące
m.in. ceną nabycia gruntów lub prawa ich uĪytkowania wieczystego, ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym
zakresie Ğrodków trwałych pod warunkiem zaliczenia do składników majątku, ceną nabycia aktywów innych niĪ gruny,
budynki i budowle objĊte najmem lub dzierĪawą, w przypadku gdy najem lub dzierĪawa ma postaü leasingu finansowego
oraz obejmuje zobowiązane do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierĪawy.
Zezwolenia mają charakter warunkowy i okreĞlają przedmiot działalnoĞci oraz warunki dotyczące m.in.: (i) dokonania
przez przedsiĊbiorcĊ na terenie SSE inwestycji o wartoĞci przewyĪszającej okreĞloną kwotĊ; (ii) zatrudnienia przy
prowadzeniu działalnoĞci na terenie SSE w okreĞlonym czasie; (iii) terminu zakoĔczenia inwestycji; (iv) maksymalnej
wysokoĞci kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. Przepisy Ustawy o SSE
przewidują moĪliwoĞü utraty albo ograniczenia praw wynikających z zezwolenia, jeĪeli nastąpi choüby jedna
z poniĪszych okolicznoĞci: (i) zaprzestanie działalnoĞci na terenie SSE, na której posiada siĊ zezwolenie; (ii) raĪące
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uchybienie warunkom okreĞlonym w zezwoleniu; (iii) nieusuniĊcie uchybieĔ stwierdzonych w toku kontroli w terminie
wyznaczonym do usuniĊcia.
Na terenie Pomorskiej SSE w ramach zezwolenia z dnia 18 czerwca 2014 r. udzielonego MrGarden zobowiązanie do
poniesienia wydatków inwestycyjnych ustalono na poziomie minimum 150 mln PLN do 31 grudnia 2018 r., a ponadto
zobowiązano MrGarden do zatrudnienia co najmniej 120 pracowników w zakładzie w Grudziądzu do 31 grudnia 2018 r.
i utrzymanie tego poziomu do 31 grudnia 2021 r. Inwestycja powinna byü zakoĔczona do dnia 31 grudnia 2018 r.
Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, maksymalna wysokoĞü kosztów kwalifikowanych, które mogą byü objĊte pomocą
publiczną w ramach zezwolenia, ustalono na: (i) w przypadku kosztów kwalifikowanych inwestycji nie wiĊcej niĪ 225
mln PLN, a (ii) w przypadku kosztów pracy kwalifikujących siĊ do pomocy publicznej – nie wiĊcej niĪ dwuletnie koszty
pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w wymiarze co najwyĪej 180 etatów. Na DatĊ Prospektu Grupa jest w trakcie
budowy zakładu w Grudziądzu i w związku z tym ponosi koszty kwalifikowane inwestycji, a tym samym nie skorzystała
jeszcze z pomocy publicznej przysługującej jej na podstawie zezwolenia nr 135/PSSE z dnia 18 czerwca 2014 r. Na
dzieĔ 31 lipca 2016 r. MrGarden poniosła koszty kwalifikowane inwestycji w ramach ww. zezwolenia na terenie zakładu
w Grudziądzu w wysokoĞci przewyĪszającej 165,2 mln PLN.
Jak wskazano powyĪej oprócz zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w ramach ww. pomocy publicznej,
dodatkowo, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnieĔ od podatku od
nieruchomoĞci w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych
miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie
gminy-miasta Grudziądz, MrGarden złoĪyła w dniu 23 czerwca 2014 r. zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od podatku
od nieruchomoĞci na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w związku z planowanym poniesieniem
nakładów inwestycyjnych w wysokoĞci 36,1 mln EUR oraz z utworzeniem związanych z nimi 120 nowych miejsc pracy.
Na podstawie powyĪszego zgłoszenia na DatĊ Prospektu łączna pomoc otrzymana z tytułu zwolnienia z podatku od
nieruchomoĞci wyniosła 480 tys. PLN, w tym odpowiednio w 2014 r. oraz w 2015 r., MrGarden uzyskała ulgĊ w kwocie
106,3 tys. PLN, 212,5 tys. PLN oraz 161,3 tys. PLN za okres 9 miesiĊcy w 2016 r. Zgodnie z powyĪszą uchwałą podatnicy
korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomoĞci na podstawie uchwały są zobowiązani powiadomiü pisemnie organ
podatkowy o utracie warunków do tego zwolnienia, najpóĨniej w terminie 14 dni od dnia powstania okolicznoĞci
powodujących utratĊ. Prawo do zwolnienia wygasa z koĔcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podatnik utracił
prawo do zwolnienia w przypadku okreĞlonym powyĪej. Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego
zawiadomienia o utracie warunków uzyskania zwolnienia lub przekroczeniu maksymalnej intensywnoĞci pomocy, tracą
prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia lub utraty warunków.
Natomiast podatnicy, którzy przekazali organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje dotyczące spełnienia warunków
uprawniających do zwolnienia lub nie złoĪyli wymaganych na podstawie uchwały informacji, tracą prawo do tego
zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia.
Ochrona Ğrodowiska
DziałalnoĞü prowadzona przez GrupĊ oddziałuje na Ğrodowisko naturalne, w szczególnoĞci przez emisjĊ substancji do
powietrza, wytwarzanie odpadów, korzystanie z wód i wprowadzanie Ğcieków do wód lub ziemi, które to oddziaływanie jest
regulowane w szczególnoĞci przepisami Prawa Ochrony ĝrodowiska, Ustawy o Odpadach, Prawa Wodnego oraz przepisami
wykonawczymi w zakresie ochrony Ğrodowiska. PowyĪsze akty prawne nakładają na Spółki z Grupy zobowiązania w zakresie
prowadzonej działalnoĞci produkcyjnej, inwestycyjnej oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania,
transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony Ğrodowiska naturalnego.
W związku z prowadzoną przez GrupĊ działalnoĞcią polegającą na produkcji drewnianych wyrobów drewnianej
architektury ogrodowej oraz produkcji pelletu Spółki z Grupy zajmujące siĊ działalnoĞcią produkcyjną eksploatują
instalacje (np. kotłownia, autoklaw), które są Ĩródłem emisji i zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska naturalnego, a takĪe
wytwarzają odpady niebezpieczne oraz inne niĪ niebezpieczne. Spółki z Grupy prowadzą ewidencjĊ wytwarzanych
odpadów zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Grupa przekazuje odpady specjalistycznym firmom posiadającym
pozwolenia na gospodarowanie odpadami (transport, odzysk, zbieranie, unieszkodliwianie).
Pozwolenia i decyzje Ğrodowiskowe
Spółki z Grupy posiadają waĪne pozwolenia sektorowe, w szczególnoĞci regulujące gospodarkĊ odpadami
niebezpiecznymi i innymi niĪ niebezpieczne, pozwolenia na szczególne korzystanie z wód oraz na emisjĊ gazów lub
pyłów do atmosfery. Spółki z Grupy posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje okreĞlające zakres
i sposób korzystania ze Ğrodowiska, których obowiązek uzyskania związany jest ze specyfiką prowadzonej przez nie
działalnoĞci, a takĪe na bieĪąco uzyskują nowe wymagane pozwolenia. Grupa eksploatuje takĪe instalacje, z których
emisja nie wymaga uzyskania pozwoleĔ sektorowych, ale które podlegają zgłoszeniu organom Ğrodowiskowym.
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PoniĪsza tabela przedstawia najwaĪniejsze pozwolenia i decyzje okreĞlające zakres i sposób korzystania ze Ğrodowiska
posiadane przez Spółki z Grupy.
Termin obowiązywania

Rodzaj decyzji
Decyzja z dnia 6 maja 2008 r. – pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
atmosferycznego dla zakładu w LubiĊcinie (ze zmianami) ..............................................................................

6 maja 2018 r.

Decyzja z dnia 18 paĨdziernika 2013 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
dla zakładu w LubiĊcinie (ze zmianami) .........................................................................................................

30 wrzeĞnia 2023 r.

Decyzja z dnia 17 czerwca 2013 r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu w LubiĊcinie
(ze zmianami) ..................................................................................................................................................

1 czerwca 2018 r.

Decyzja z dnia 18 paĨdziernika 2008 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla zakładu w LubiĊcinie ....

1 czerwca 2018 r.

Decyzja z dnia 17 paĨdziernika 2014 r. – pozwolenie na wytwarzanie z uwzglĊdnieniem zezwolenia na
przetwarzanie odpadów zakładu w Jeleniowie ................................................................................................

16 paĨdziernika 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 uwzglĊdnieniem zezwolenia
na przetwarzanie odpadów dla zakładu w Grudziądzu .....................................................................................

9 sierpnia 2026 r.

Decyzja z dnia 29 paĨdziernika 2015 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
dla zakładu w Zielonej Górze*.........................................................................................................................

30 wrzeĞnia 2035 r.

Decyzja z dnia 21 sierpnia 2008 r. – pozwolenie wodnoprawne na budowĊ urządzenia wodnego oraz na
szczególne korzystanie z wód dla zakładu w Jeleniowie ..................................................................................

30 wrzeĞnia 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 LubiĊcinie .......................................................................................................................................

31 grudnia 2023 r.

Decyzja z dnia 29 grudnia 2014 r. – pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód dla
zakładu w LubiĊcinie .......................................................................................................................................

1 grudnia 2034 r.

ħródło: Spółka.
___________________________
*Pozwolenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Zarząd uwaĪa, Īe działalnoĞü Grupy jest zgodna z warunkami posiadanych przez Spółki z Grupy pozwoleĔ, a w bieĪącej
działalnoĞci wytwórczej prowadzonej przez GrupĊ nie stwierdzono wystĊpowania problemów o istotnym znaczeniu dla
tej działalnoĞci.
Opłaty i kary związane z korzystaniem ze Ğrodowiska
Grupa uiszcza opłaty za korzystanie ze Ğrodowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. PoniĪsza
tabela zawiera zestawienie opłat za korzystanie ze Ğrodowiska uiszczone przez GrupĊ.
Opłata
2015 r.

2014 r.

2013 r.

(tys. PLN)

Komponent
Opłata za Ğcieki 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

ħródło: Spółka.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do Daty Prospektu na Spółki z Grupy nie były nakładane Īadne kary w związku
z korzystaniem ze Ğrodowiska naturalnego.
WłasnoĞü intelektualna
Na DatĊ Prospektu Grupa nie jest uzaleĪniona od Īadnych patentów, umów licencyjnych ani innych dóbr
niematerialnych.
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Patenty
Na DatĊ Prospektu spółka zaleĪna Grange Fencing była uprawniona z nastĊpującego patentu europejskiego:
Nazwa

Data zgłoszenia

System pakowania, sposób pakowania, sposób transportu ..........................................

Numer patentu

29.08.2008

Terytorium

EP2036834

Francja, Irlandia,
Niemcy, Polska,
Wielka Brytania

ħródło: Spółka.

Wzory przemysłowe
Na DatĊ Prospektu istotna czĊĞü elementów produkowanej przez GrupĊ drewnianej architektury ogrodowej podlega
ochronie jako zarejestrowane wzory przemysłowe. Na DatĊ Prospektu Emitent oraz Grange Fencing były uprawnione do
ponad 100 wspólnotowych wzorów przemysłowych.
Znaki towarowe
Na DatĊ Prospektu wszystkie istotne znaki towarowe, z których korzysta Grupa, stanowią własnoĞü spółki zaleĪnej
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. WysokoĞü opłaty licencyjnej jest uzaleĪniona od obrotu
realizowanego przez Stelmet w danym roku kalendarzowym.
Na DatĊ Prospektu Stelmet IP jest uprawniona na terytorium Polski z piĊciu zarejestrowanych znaków towarowych oraz
siedmiu zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto Stelmet IP zgłosiła trzy nowe oznaczenia do
rejestracji jako wspólnotowe znaki towarowe.
PoniĪsza tabela przedstawia zestawienie znaków towarowych zarejestrowanych przez Stelmet IP:
Nazwa
STELMET

LAVA

ħródło: Spółka.
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Rodzaj znaku

Data zgłoszenia

Numer prawa
ochronnego

Klasy towarowe

Terytorium

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

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
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PoniĪsza 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

ħródło: Spółka.

Domeny internetowe
Na DatĊ Prospektu najistotniejszą domeną Grupy utrzymywaną przez Emitenta jest „stelmet.com”, pod którą jest
zlokalizowana strona internetowa zawierająca informacje o Emitencie i prowadzonej przez niego działalnoĞci. Inne
istotne domeny utrzymywane przez GrupĊ to: (i) domeny zawierające informacje o produktach Grupy „polishpellet.com”
oraz „gardenhall.com”; (ii) domena „epellety.pl”, pod którą zlokalizowany jest sklep internetowy prowadzony przez
Emitenta; oraz (iii) domeny spółek zaleĪnych „mrgarden.com.pl” oraz „grangefen.co.uk” oraz „click4garden.co.uk”.
Systemy informatyczne
Na DatĊ Prospektu Grupa nie jest uzaleĪniona od Īadnego systemu informatycznego. Grupa korzysta ze standardowych
aplikacji, które wspierają podstawowe obszary jej działalnoĞci. Najistotniejsze to (i) wdroĪone w przedsiĊbiorstwie
Emitenta: (a) rozwiązanie klasy ERP, tj. centralny system SAP ERP wdroĪony w 2010 r. i wspierający zarządzanie
przedsiĊbiorstwem Emitenta w zakresie działalnoĞci produkcyjnej, handlowej oraz logistycznej; (b) system GENETIX
wdroĪony w połowie 2015 r. i optymalizujący procesy logistyczne; (c) system SunCode Plus WorkFlow wspierający
zarządzanie obiegiem dokumentów w Grupie wykorzystujący narzĊdzie OCR ReadSoft; oraz (d) system MAXeBiznes
wspierający funkcje kadrowe, jak równieĪ: (ii) rozwiązanie klasy ERP wdroĪone w spółce zaleĪnej Grange Fencing,
tj. Avante – zintegrowany system planowania zasobów przedsiĊbiorstwa. Grupa korzysta ze wskazanych powyĪej
aplikacji na podstawie standardowych umów licencyjnych. Posiada takĪe zapewnione odpowiednie wsparcie serwisowe,
w szczególnoĞci w przypadku wystąpienia awarii lub błĊdów systemów, jak równieĪ moĪliwoĞü pozyskania nowszych
lub ulepszonych wersji systemów.
Ponadto Grupa korzysta z nastĊpujących systemów dedykowanych dla i zintegrowanych z wykorzystywanymi przez
GrupĊ urządzeniami specjalistycznymi: (i) systemu firmy Microtec dla linii sortowniczych drewna okrągłego;
(ii) systemu firmy Microtec i Alfha dla linii przetarcia drewna okrągłego oraz (iii) opracowanego w ramach Grupy
systemu do sterowania i monitoringu procesu impregnacji ciĞnieniowej dla autoklawów do impregnacji ciĞnieniowej.
Badania i rozwój
W okresie objĊtym historycznymi danymi finansowymi Grupa nie prowadziła istotnych kosztowo działaĔ badawczo-rozwojowych. Nie były równieĪ w tym okresie ponoszone na ten cel istotne nakłady inwestycyjne. Na DatĊ Prospektu
w celu dalszego zwiĊkszenia zdolnoĞci produkcyjnych Grupa planuje kontynuowanie prac badawczych i rozwojowych
w zakładzie w LubiĊcinie mających na celu: (i) projektowanie nowych maszyn produkcyjnych; (ii) modernizacjĊ
istniejącego parku maszynowego oraz (iii) dalszą automatyzacjĊ istniejących procesów produkcyjnych wykonywanych
obecnie rĊcznie.
Ubezpieczenia
W Grupie obowiązuje wspólna polityka ubezpieczeniowa, oparta na zapewnieniu jednolitego zakresu ochrony
ubezpieczeniowej. W opinii Zarządu Grupa posiada co do zasady ochronĊ ubezpieczeniową zgodną z praktyką
stosowaną przez inne podmioty działające w tej samej lub podobnej branĪy w Polsce oraz w krajach, w których Grupa
prowadzi działalnoĞü. Grupa współpracuje z wiodącymi ubezpieczycielami. Na DatĊ Prospektu głównym
ubezpieczycielem Grupy jest Powszechny Zakład UbezpieczeĔ S.A.
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Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. Oddział w Polsce zapewnia ochronĊ
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia bezspornych naleĪnoĞci z tytułu umowy sprzedaĪy produktów oraz
Ğwiadczenia usługi transportu (zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalnoĞci odbiorców). NaleĪnoĞci z tytułu
sprzedaĪy produktów (drewniana architektura ogrodowa, pellet oraz produkt uboczny pochodzenia drzewnego) oraz
usługi transportu z odroczonym terminem płatnoĞci są ubezpieczone do kwoty 90% wartoĞci szkody poniesionej
w wyniku przewlekłej zwłoki w płatnoĞci (powyĪej czterech miesiĊcy) lub niewypłacalnoĞci dłuĪnika. Maksymalny limit
odpowiedzialnoĞci ubezpieczyciela wynosi 60-krotnoĞü zapłaconych składek (jednak nie mniej niĪ 24.000.000 PLN),
a w przypadku głównych kontrahentów (np. Castorama France, Brico Depot France czy Toom Baumarkt GmbH) jest on
odpowiednio zwiĊkszony (patrz „Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem
działalnoĞci Grupy – umowy finansowe – Umowa faktoringowa z Coface Poland”).
Spółki z Grupy, co do zasady, zawierają polisy na rok lub na okres zdarzenia objĊtego ubezpieczeniem. W związku
z prowadzoną działalnoĞcią Grupa posiada ochronĊ ubezpieczeniową, która obejmuje m.in.: (i) ubezpieczenie mienia (m.in.
półfabrykaty, surowiec oraz gotowe produkty); (ii) ubezpieczenie budynków i budowli; (iii) sprzĊtu elektronicznego;
(iv) maszyn i urządzeĔ; (v) ubezpieczenie komunikacyjne; oraz (vi) ubezpieczenie od odpowiedzialnoĞci cywilnej
deliktowej w związku z prowadzoną działalnoĞcią i posiadanym mieniem oraz od odpowiedzialnoĞci kontraktowej. Polisy te
nie pokrywają jednak wszystkich ryzyk, w tym ryzyka utraconych zysków (tzw. business interruption).
WierzytelnoĞci z polis ubezpieczeniowych są przedmiotem przelewów praw na zabezpieczenie (patrz „Opis działalnoĞci
Grupy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy – umowy finansowe”).
PostĊpowania sądowe, administracyjne i arbitraĪowe
W toku zwykłej działalnoĞci Spółki z Grupy są stroną postĊpowaĔ dotyczących ich działalnoĞci operacyjnej.
PostĊpowania te obejmują przede wszystkim sprawy cywilne, gospodarcze oraz administracyjne. Na DatĊ Prospektu
Spółki z Grupy były stroną 12 postĊpowaĔ, głównie o zapłatĊ, a łączna wartoĞü przedmiotu sporu w powyĪszych
postĊpowaniach wynosiła około 1,02 mln PLN oraz około 466 tys. EUR. W przypadku 3 postĊpowaĔ Spółki z Grupy
wystĊpowały jako strona pozwana, a wartoĞü przedmiotu sporu wierzytelnoĞci dochodzonych w tych postĊpowaniach
wynosiła około 390 tys. PLN oraz około 100 tys. EUR. Według najlepszej wiedzy Zarządu na DatĊ Prospektu ani wobec
Spółki, ani Spółek z Grupy nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłoĞci.
Według informacji posiadanych przez GrupĊ na DatĊ Prospektu oraz w okresie 12 miesiĊcy poprzedzających ten dzieĔ
nie toczyło siĊ, nie toczy ani nie istnieje istotne ryzyko wszczĊcia wobec Spółki lub którejkolwiek ze Spółek z Grupy
Īadnego postĊpowania administracyjnego, sądowego, arbitraĪowego ani karnego, które samodzielnie mogłoby wywrzeü
lub wywarłoby istotny wpływ na sytuacjĊ finansową Grupy albo na wyniki jej działalnoĞci operacyjnej.
PoniĪej zaprezentowano kluczowe postĊpowania, których stroną lub uczestnikiem jest lub była Spółka z Grupy w okresie
12 miesiĊcy poprzedzających DatĊ Prospektu Spółka zwraca uwagĊ, Īe opisane poniĪej istotne postepowania sądowe tj.
postĊpowania pomiĊdzy Spółką, a: (i) Josef Binder Maschinen u. Handelsgesellschaft m.b.H; oraz (ii) Tomaszem
Kucharskim, zostały juĪ zakoĔczone poprzez zawarcie ugody przez strony sporów, a w związku z tym łączna wartoĞü
przedmiotu sporu w toczących siĊ aktualnie postĊpowaniach nie uwzglĊdnia wartoĞci przedmiotów sporu zakoĔczonych
juĪ postĊpowaĔ.
Spór o zapłatĊ pomiĊdzy Spółką a Josef Binder Maschinen u. Handelsgesellschaft m.b.H
W dniu 12 lipca 2010 r. Spółka wniosła do Sądu OkrĊgowego w Poznaniu pozew przeciwko Josef Binder Maschinen
u. Handelsgesellschaft m.b.H w Bärnbach („Josef Binder”) o zapłatĊ kwoty 7.567.909 PLN w związku z umową z dnia
15 maja 2007 r. na dostawĊ dwóch urządzeĔ grzewczych przeznaczonych do spalania biomasy. Eksploatacja kotłów
ujawniła szereg istotnych wad, których mimo powtarzanych zgłoszeĔ Spółki Josef Binder nie usunął. Sąd OkrĊgowy
w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 lipca 2014 r. zasądził całą Īądaną kwotĊ na rzecz Spółki. W dniu 5 wrzeĞnia 2014 r.
strony postĊpowania zawarły ugodĊ, na podstawie której Josef Binder zobowiązał siĊ do bezwarunkowej zapłaty na rzecz
Spółki kwoty łącznie 1.520.732,84 EUR, której płatnoĞü miała nastąpiü w dwóch ratach. PłatnoĞü ostatniej raty została
dokonana w dniu 5 wrzeĞnia 2015 r., tym samym spór został zakoĔczony, a roszczenia Spółki zaspokojone.
Spór o zapłatĊ pomiĊdzy Spółką a Tomaszem Kucharskim
W dniu 23 stycznia 2014 r. Spółka wniosła do Sądu OkrĊgowego w Poznaniu pozew przeciwko Tomaszowi
Kucharskiemu o zapłatĊ kwoty 99.866.460 PLN w związku z tym, Īe w okresie od 22 sierpnia do 2 paĨdziernika 2008 r.,
pełniąc funkcjĊ wiceprezesa Zarządu i dyrektora kapitałowego Spółki, zawarł niedopuszczalne transakcje opcji
walutowych bez zgody i wiedzy pozostałych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W dniu 5 lutego 2014 r.,
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w wyniku postĊpowania mediacyjnego przeprowadzonego na podstawie postanowienia Sądu OkrĊgowego w Poznaniu,
strony zawarły ugodĊ, zgodnie z którą Tomasz Kucharski zapłaci Spółce kwotĊ 240.000 PLN w 240 ratach. Dodatkowo
w ramach ugody Tomasz Kucharski zamieĞcił prasowe przeprosiny Spółki oraz jej pracowników. W przypadku braku
dotrzymania przez Tomasza Kucharskiego któregokolwiek ze zobowiązaĔ, a w szczególnoĞci w przypadku braku
terminowej zapłaty naleĪnoĞci ratalnych w wysokoĞci równej kwocie dwóch miesiĊcznych rat, kwota 69.797.825,57 PLN
stanie siĊ w całoĞci wymagalna.
PostĊpowanie administracyjne o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych Ĩródłach
energii przed Prezesem URE
Grupa zamierza byü aktywna na rynku energii elektrycznej w segmencie energetyki przemysłowej, dla którego
wytwarzanie energii elektrycznej stanowi działalnoĞü poboczną w stosunku do głównego przedmiotu działalnoĞci.
W dniu 16 marca 2015 r. Spółka złoĪyła do Prezesa URE wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii
elektrycznej. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postĊpowania oraz informacje dotyczące planów
Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej zostały opisane w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – DziałalnoĞü
Grupy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej”.
Pracownicy
Na DatĊ Prospektu Grupa zatrudniała 1.369 pracowników, w tym 1.096 pracowników było zatrudnionych przez SpółkĊ.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników Grupy na daty w niej wskazane.
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
Na DatĊ Prospektu

Na dzieĔ 30 czerwca

2015 r.

2014 r.

2013 r.

Spółka. ........................................................................................

1.096

1.134

1.184

933

Spółki ZaleĪne, 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

ħródło: Spółka.

Grupa działa na rynku polskim oraz za granicą, w szczególnoĞci na rynkach niemieckim, francuskim oraz brytyjskim.
Produkty Grupy są sprzedawane w ponad 25 krajach. WiĊkszoĞü pracowników zatrudniona jest w Polsce. W tabeli
poniĪej przedstawiono informacje na temat liczby pracowników Grupy zatrudnionych w poszczególnych krajach,
w których Grupa prowadzi działalnoĞü na daty w niej wskazane.
Na dzieĔ
30 wrzeĞnia
Na DatĊ Prospektu

Na dzieĔ 30 czerwca

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

ħródło: Spółka.

Grupa nie zatrudnia znacznej liczby pracowników tymczasowych.

175

STELMET S.A.

WiĊkszoĞü pracowników Grupy to pracownicy fizyczni, którzy stanowią 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. SpoĞród wskazanych wypadków w latach 20122015 miało miejsce piĊü wypadków ciĊĪkich i jeden
Ğmiertelny. Natomiast w 2016 r., według stanu na dzieĔ 30 czerwca 2016 r., w spółkach z Grupy miały miejsce 44 lekkie
wypadki przy pracy. W związku z wypadkami przy pracy, które miały miejsce w spółkach z Grupy, toczą siĊ obecnie
dwa postĊpowania sądowe przeciwko Spółce. Ze wzglĊdu na przyjĊty próg istotnoĞci wskazane postĊpowania nie zostały
opisane w Prospekcie. Planowane docelowe zatrudnienie w spółce MrGarden wynosi ok. 500 pracowników (przy
docelowej zdolnoĞci produkcyjnej).
Na DatĊ Prospektu w Grupie nie działały Īadne związki zawodowe ani rady pracowników oraz nie obowiązywały układy
zbiorowe pracy. Spółka nie prowadzi programu akcji pracowniczych.
Na dzieĔ 30 czerwca 2016 r. rezerwa na odprawy emerytalne Grupy wynosiła 783 tys. PLN.
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OTOCZENIE RYNKOWE
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą m.in. z publicznie dostĊpnych dokumentów ze Ĩródeł zewnĊtrznych,
które Spółka uznaje za wiarygodne, w tym z oficjalnych informacji publikowanych przez GUS, Eurostat, KomisjĊ
Europejską, NBP, IBnGR, jak i Raportu OC&C. Dodatkowo, niektóre dane branĪowe, rynkowe i dane na temat pozycji
konkurencyjnej zawarte w niniejszym Prospekcie pochodzą z wewnĊtrznych badaĔ i oszacowaĔ Grupy opartych o jej
wiedzĊ i doĞwiadczenie na rynkach, na których prowadzi ona działalnoĞü. Choü Grupa ma uzasadnione przekonanie, Īe
takie badania i szacunki są racjonalne i wiarygodne, to zarówno one, jak i wykorzystana w nich metodologia i przyjĊte
załoĪenia nie były weryfikowane przez niezaleĪne Ĩródło co do ich rzetelnoĞci i kompletnoĞci i mogą one ulec zmianie.
Projekcje i stwierdzenia dotyczące przyszłoĞci zawarte w tym rozdziale nie gwarantują przyszłych wyników. Faktyczne
zdarzenia i okolicznoĞci mogą znacząco odbiegaü od obecnych oczekiwaĔ. W związku z powyĪszym nie naleĪy polegaü
wyłącznie na danych branĪowych, rynkowych lub danych dotyczących pozycji rynkowej zawartych w tym rozdziale pt.
„Otoczenie rynkowe”. Zobacz takĪe „Czynniki ryzyka – Ryzyka związane z działalnoĞcią i branĪą Grupy – DziałalnoĞü
biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju opierają siĊ na szacunkach trendów i rynków, które mogą byü niedokładne”.
Przed zapoznaniem siĊ z informacjami zawartymi w niniejszym rozdziale inwestorzy powinni zapoznaü siĊ z rozdziałem
„Istotne informacje – Dane makroekonomiczne, branĪowe i statystyczne”, w którym w szczególnoĞci wskazano Ĩródła
informacji pochodzących od osób trzecich. Dodatkowo, informacje zawarte w niniejszym rozdziale naleĪy analizowaü
łącznie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale „Skróty i definicje”.
Sytuacja gospodarcza Unii Europejskiej
ĝwiatowy kryzys finansowy miał istotny wpływ na poziom wzrostu realnego PKB w Unii Europejskiej. Zgodnie
z danymi Eurostat, gospodarka Unii Europejskiej zmniejszyła siĊ zarówno w 2009 r., jak i w 2012 r. Od 2013 r.
obserwuje siĊ stopniową poprawĊ sytuacji. Zgodnie z danymi Eurostat dynamika zmian realnego PKB Unii Europejskiej
w 2015 r. odnotowała wartoĞü dodatnią 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 bĊdące najwiĊkszymi 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%.

PoniĪsza tabela przedstawia zmiany realnego PKB od 2009 r. do 2015 r. oraz prognozĊ na 2016 r. w Unii Europejskiej
oraz w wybranych krajach UE.
PaĔstwo/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

ħródło: Eurostat.
___________________________
*Prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej – Spring 2016.

Zgodnie z przewidywaniami Komisji Europejskiej (Ĩródło: 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 wzglĊdu na fakt, Īe Grupa prowadzi działalnoĞü wytwórczą głównie na terytorium Polski, a produkty Grupy są
dostarczane równieĪ na rynek polski, lokalna sytuacja makroekonomiczna miała wpływ i w przyszłoĞci bĊdzie wpływaü
na sytuacjĊ i wyniki finansowe oraz rozwój Grupy.
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PoniĪsza tabela przedstawia zmiany podstawowych wskaĨników makroekonomicznych dla Polski w okresie od 2009 r.
do 2015 r.
Rok zakoĔczony 31 grudnia
2010

2009

2011

2012

2013

2014

2015

(%)
Wzrost realnego PKB .....................

2,6

3,7

5,0

1,6

1,3

3,3

3,6

SprzedaĪ 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

WskaĨnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ............................

3,5

2,6

4,3

3,7

0,9

0,0

(0,9)

PrzeciĊtne miesiĊczne
wynagrodzenia realne brutto
w gospodarce narodowej ogółem ...

2,0

1,4

1,4

0,1

2,8

3,2

4,2

ħródło: GUS.
__________________________
*Brak danych.

Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających siĊ gospodarek UE, a zarazem jednym z najwiĊkszych pod
wzglĊdem populacji krajów UE. Zgodnie z danymi Eurostat na dzieĔ 1 stycznia 2015 r., Polska z liczbą mieszkaĔców
wynoszącą 38 mln zajmowała 6. miejsce wĞród krajów Unii Europejskiej pod wzglĊdem liczby mieszkaĔców. Przy PKB
wynoszącym 427,7 mld EUR w 2015 r. polska gospodarka była ósmą co do wielkoĞci gospodarką w UE (Ĩródło:
Eurostat). Mimo Ğwiatowego kryzysu finansowego w 2009 r., Polska była jedynym krajem UE, który odnotował dodatnią
dynamikĊ 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 siódmą najszybciej rozwijającą siĊ gospodarką w UE (Ĩródło: Eurostat),
pozostawiając 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 Ĩródłem wzrostu gospodarczego Polski jest rosnący popyt konsumpcyjny,
wspierany przez rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia oraz dobre nastroje gospodarstw domowych. Czynnikami wzrostu
gospodarczego są równieĪ rosnące nakłady inwestycyjne firm, wyraĨny wzrost dynamiki wydatków gospodarstw
domowych na mieszkania, a takĪe rosnący eksport.
Prognozy Komisji Europejskiej przewidują 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 bĊdzie kształtowaü siĊ na relatywnie stabilnym poziomie i w latach 2016-2018
wyniesie Ğrednio 3,6%. Wzrost gospodarczy bazowaü bĊdzie w duĪym stopniu na duĪym 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 spoĪycia indywidualnego wzrost ten powinien siĊ natomiast
kształtowaü na poziomie odpowiednio 3,4% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r. WartoĞü nakładów brutto na Ğrodki trwałe
powinna zwiĊkszyü siĊ o 5,5% w 2016 r. i 5,4% w 2017 r. WĞród czynników wspierających inwestycje wskazaü moĪna
przede wszystkim Ğrodki europejskie przeznaczone na finansowanie projektów infrastrukturalnych.
Rynek drewnianej architektury ogrodowej w Europie
Rynek drewnianej architektury ogrodowej jest fragmentem wiĊkszego rynku artykułów ogrodowych obejmującego
bardzo szeroki zakres róĪnorodnych kategorii i rodzajów produktów. Rynek drewnianej architektury ogrodowej
w Europie podlega ciągłemu rozwojowi w wyniku funkcjonujących w społeczeĔstwach europejskich procesów
suburbanizacji i deurbanizacji. Coraz wiĊksza czĊĞü społeczeĔstwa decyduje siĊ na mieszkanie w domach zarówno
w oĞrodkach podmiejskich, jak i wiejskich. Zgodnie z danymi Eurostat, na przestrzeni ostatnich lat odsetek Polaków
mieszkających w domach jednorodzinnych zwiĊkszył siĊ z 49,5% w 2005 r. do 55,2% w 2014 r. Wysoki odsetek
ludnoĞci mieszkającej w domach jednorodzinnych charakteryzuje przede wszystkim Wielką BrytaniĊ (84,7% w 2014 r.)
oraz FrancjĊ (68,7% w 2014 r.). W przypadku Niemiec odsetek ludnoĞci zamieszkującej domy jednorodzinne wynosił
42,1% w 2014 r. (Ĩródło: Eurostat).
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Na rozwój rynku drewnianej architektury ogrodowej wpływają równieĪ funkcjonujące obecnie w Europie trendy
związane ze zmianą stylu Īycia poprzez zwiĊkszenie koncentracji Īycia wokół domu i ogrodu. Do trendów tych zaliczają
siĊ m.in. (i) Hometainment (organizacja Īycia towarzyskiego oraz przestrzeni rekreacji w otoczeniu domu); (ii) GrowYour-Own (ĞwiadomoĞü ekologiczna, hodowanie warzyw i owoców we własnym ogrodzie) oraz (iii) Cocooning
(budowanie własnej przestrzeni Īyciowej dającej poczucie komfortu i bezpieczeĔstwa).
W ostatnich latach zwiĊksza siĊ równieĪ ĞwiadomoĞü mieszkaĔców Europy związana z ochroną Ğrodowiska, co
w zakresie budownictwa przekłada siĊ na zwiĊkszone wykorzystanie naturalnych materiałów budowlanych, takich jak
drewno. Dotyczy to zarówno budownictwa, jak i aranĪacji przydomowych ogrodów.
Nie bez znaczenia dla rynku drewnianej architektury ogrodowej jest teĪ proces starzenia siĊ społeczeĔstw paĔstw
europejskich. W opinii Zarządu, z uwagi na starzejące siĊ europejskie społeczeĔstwo najwiĊkszą grupĊ klientów Grupy
mogą stanowiü osoby po 50 roku Īycia, które ze wzglĊdu na ustabilizowaną sytuacjĊ finansową na ogół mają moĪliwoĞü
przeznaczenia wiĊkszego budĪetu na wydatki związane z wyposaĪeniem domu i ogrodu.
Rynek drewnianej architektury ogrodowej cechuje duĪa sezonowoĞü (patrz „Opis działalnoĞci Grupy – SezonowoĞü”).
Rynek drewnianej architektury ogrodowej – Rynki Podstawowe
Przedstawiony w dalszych czĊĞciach niniejszego rozdziału opis otoczenia rynkowego obejmuje wyłącznie osiem rynków,
na które Grupa dostarcza łącznie ponad 90% swojej produkcji. Są to nastĊpujące rynki: Francja, Wielka Brytania,
Niemcy, Polska, Hiszpania, Włochy, Belgia oraz Holandia („Rynki Podstawowe”).
W związku z brakiem ogólnodostĊpnych opracowaĔ dotyczących europejskich rynków drewnianej architektury ogrodowej
Spółka zleciła OC&C Strategy Consultants przygotowanie opracowania, w którym przedstawiona została analiza rynków
drewnianej architektury ogrodowej obejmująca Rynki Podstawowe. Podstawą opisu zawartego w niniejszym rozdziale jest
w przewaĪającej czĊĞci Raport OC&C. Raport OC&C bazuje głównie na własnych, niezaleĪnych analizach wykonanych
przez autorów Raportu OC&C, w tym m.in. analizach ogólnodostĊpnych informacji handlowych, wywiadach z architektami
działającymi na lokalnych rynkach, analizach danych dotyczących sposobu zagospodarowania ogrodów przydomowych
w poszczególnych krajach. W związku z brakiem historycznych opracowaĔ branĪowych dotyczących rynku architektury
ogrodowej Raport OC&C, a zarazem sporządzony na jego podstawie opis otoczenia rynkowego obarczone są znaczącym
ryzykiem błĊdów szacunkowych. Zobacz takĪe „Czynniki ryzyka – DziałalnoĞü biznesowa Grupy i jej strategia rozwoju
opierają siĊ m.in. na szacunkach trendów i rynków, które mogą byü niedokładne”.
Według Raportu OC&C szacowana łączna wartoĞü 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 znajdują siĊ w ofercie Grupy (produkty z sosny i Ğwierku impregnowane w klasie 3 i 4).
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Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia wielkoĞü kaĪdego z Rynków Podstawowych mierzoną wartoĞcią sprzedanych
w 2015 r. produktów drewnianej architektury ogrodowej według cen producentów oraz szacunkowe udziały Grupy
w poszczególnych rynkach.

ħródło: Raport OC&C.
__________________________
*Cena półkowa skorygowana o przeciĊtny szacowany poziom marĪy detalicznej w danym kraju.
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Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia wolumeny łącznej sprzedaĪy poszczególnych kategorii produktów drewnianej
architektury ogrodowej na kaĪdym z Rynków Podstawowych.

ħródło: Raport OC&C.

Według Raportu OC&C przeciĊtne roczne wydatki gospodarstwa domowego z domem jednorodzinnym na zakup
produktów drewnianej architektury ogrodowej na Rynkach Podstawowych wynoszą blisko 43 EUR. Analiza
poszczególnych Rynków Podstawowych ujawnia istotne róĪnice w poziomie konsumpcji. Biorąc pod uwagĊ kwotĊ
rocznych wydatków na zakup produktów architektury ogrodowej na gospodarstwo domowe posiadające dom
jednorodzinny, Rynki Podstawowe moĪna podzieliü moĪna na 3 grupy:
Ɣ

rynki o wysokiej konsumpcji (55% łącznej wartoĞci Rynków Podstawowych) – Niemcy (51 EUR), Belgia
(51 EUR) oraz Wielka Brytania (49 EUR);

Ɣ

rynki o przeciĊtnej konsumpcji (35% łącznej wartoĞci Rynków Podstawowych) – Włochy (43 EUR), Francja
(41 EUR) oraz Holandia (39 EUR); oraz

Ɣ

rynki o niskiej konsumpcji (10% łącznej wartoĞci Rynków Podstawowych) – Hiszpania (33 EUR) oraz Polska
(19 EUR).
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Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia Ğrednią kwotĊ rocznych wydatków na zakup produktów drewnianej
architektury ogrodowej przez gospodarstwo domowe na poszczególnych Rynkach Podstawowych.

ħródło: Raport OC&C.

Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia informacjĊ o liczbie gospodarstw domowych z domami jednorodzinnymi oraz
udziale takich gospodarstw w ogólnej liczbie gospodarstw domowych na poszczególnych Rynkach Podstawowych.

ħródło: Raport OC&C.
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Na kaĪdym z Rynków Podstawowych naleĪy wyróĪniü cztery kanały dystrybucji produktów drewnianej architektury
ogrodowej: (a) markety DIY, (b) sklepy specjalistyczne, (c) Internet oraz (d) pozostałe (np. hipermarkety, dyskonty
spoĪywcze, sklepy specjalistyczne, dla których asortyment ogrodowy stanowi marginalną czĊĞü oferty). Zamieszczony
poniĪej diagram przedstawia szacunkowy podział poszczególnych Rynków Podstawowych pod wzglĊdem kanału
dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej.

ħródło: Raport OC&C.

_____________________
*Inne miejsca sprzedaĪy drewnianej architektury ogrodowej – np. hipermarkety i dyskonty spoĪywcze, w których okresowo pojawiają siĊ wybrane
produkty drewnianej architektury ogrodowej, sklepy specjalistyczne, dla których asortyment ogrodowy ma marginalne znaczenie, itp.

Poza Włochami dominującym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej na Rynkach
Podstawowych są sieci marketów DIY. Jest to zarazem najistotniejszy kanał dystrybucji produktów wytwarzanych przez
GrupĊ.
Na wiĊkszoĞci Rynków Podstawowych kanał dystrybucyjny DIY w ramach poszczególnych rynków jest mocno
skonsolidowany (szczególnie we Francji, gdzie grupa Adeo i Kingfisher kontrolują znaczącą czĊĞü rynku). Analizowany
kanał dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej jest zdominowany przez duĪe miĊdzynarodowe grupy:
Ɣ

grupĊ Adeo (m.in. markety Leroy Merlin) we Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Polsce;

Ɣ

grupĊ Kingfisher (m.in. markety Castorama, B&Q i BricoDepot) w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech,
Hiszpanii oraz we Francji;

Ɣ

sieü OBI w Niemczech, Włoszech i w Polsce.

Kanał dystrybucji poprzez sklepy specjalistyczne jest na wiĊkszoĞci Rynków Podstawowych bardzo rozdrobniony
i zdominowany przez firmy Ğredniej i małej wielkoĞci, mające czĊsto pojedyncze placówki oraz coraz czĊĞciej sklep
internetowy.
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Zamieszczona poniĪej tabela przedstawia szacunkowy udział Grupy w poszczególnych Rynkach Podstawowych,
w zakresie sprzedaĪy elementów drewnianej architektury ogrodowej z drewna sosnowego oraz Ğwierkowego:

ħródło: Raport OC&C.

W dalszej czĊĞci opisu otoczenia rynkowego przedstawiono analizy czterech rynków (Francji, Wielkiej Brytanii,
Niemiec i Polski), na których przychody Grupy ze sprzedaĪy artykułów drewnianej architektury ogrodowej w ostatnim
pełnym roku obrotowym stanowiły łącznie około 69,2% przychodów Grupy ze sprzedaĪy artykułów drewnianej
architektury ogrodowej.
Francja
Szacunkowa wielkoĞü francuskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona wartoĞcią sprzedanych na rynku
produktów (według cen producentów) wynosi około 555 mln EUR, z czego około 60% przypada na produkty wykonane
z drewna sosnowego i Ğwierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji.
Przy przeciĊtnym 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 mają dominujący udział w dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej
wynoszący około 60-70% wartoĞci wszystkich kanałów dystrybucji. Jest to najwyĪszy wskaĨnik spoĞród wszystkich
Rynków Podstawowych. Głównymi odbiorcami produktów drewnianej architektury ogrodowej we Francji są francuska
grupa Adeo oraz brytyjska grupa Kingfisher. Dystrybucja produktów za poĞrednictwem sklepów specjalistycznych ma
niewielkie znaczenie.
Rynek francuski charakteryzuje siĊ przewagą sprzedaĪy płotów ekranowych. Kolejną waĪną grupą produktów
pozostającą w zainteresowaniu klientów z rynku francuskiego są krawĊdziaki bĊdące uzupełnieniem płotów ekranowych.
Równie istotną grupą produktów są artykuły z kategorii „decking”, słuĪące do montaĪu drewnianych tarasów. Są to
drewniane podesty, deski tarasowe oraz łaty. Na rynku francuskim dominuje impregnacja ciĞnieniowa, w kolorach
„naturalnych”.
Odbiorcy produktów na rynku francuskim szczególny nacisk kładą na artykuły certyfikowane. Poszukują artykułów
wytwarzanych z legalnych surowców, posiadających certyfikacje FSC, oraz produktów spełniających unijne normy
w zakresie REACH regulujących kwestie stosowania substancji chemicznych w celu zapewnienia wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i Ğrodowiska.
Spółka ma znaczący udział na rynku francuskim, wynoszący około 8-9% (Ĩródło: Raport OC&C). Udział rynkowy
Stelmet jest szczególnie wysoki w kategorii produktów związanych z wytyczaniem obrzeĪy klombów i rabat (54%).
Wielka Brytania
Szacunkowa wielkoĞü brytyjskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona wartoĞcią sprzedanych na rynku
produktów (według cen producentów) wynosi około 785 mln EUR, z czego około 65% przypada na produkty wykonane
z drewna sosnowego i Ğwierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. Rynek brytyjski jest najwiĊkszym rynkiem wĞród
Rynków Podstawowych.
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Przy przeciĊtnym 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 najwyĪszym wynikiem
spoĞród Rynków Podstawowych.
Produkty związane z aktywnoĞcią na ĞwieĪym powietrzu oraz płoty odpowiadają za około 70% całkowitej sprzedaĪy
produktów drewnianej architektury ogrodowej wykonanych z drewna sosnowego i Ğwierkowego.
Markety DIY mają najwiĊkszy udział w strukturze dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej
Brytanii i odpowiadają za około 30-40% sprzedaĪy.
Rynek brytyjski jest rynkiem specyficznym pod wzglĊdem asortymentu. Produktem cieszącym siĊ najwiĊkszą
popularnoĞcią w Wielkiej Brytanii są płoty typu lap panels. Obecnie panele typu lap panel są montowane przez GrupĊ
z komponentów dostarczanych przez innych producentów, jednakĪe wraz z otwarciem zakładu produkcyjnego
w Grudziądzu (patrz „Opis działalnoĞci – Zakłady produkcyjne Grupy – Zakład w Grudziądzu”) Grupa rozpocznie pełną
produkcjĊ paneli typu lap panel. SpoĞród produktów dostarczanych do Wielkiej Brytanii przez GrupĊ najwiĊkszą wartoĞü
sprzedaĪy stanowią płoty ekranowe. Na kolejnym miejscu plasują siĊ kratki produkowane w róĪnych wymiarach oraz
krawĊdziaki. Klienci rynku brytyjskiego są konserwatywni w kwestiach związanych z rodzajem kupowanych produktów,
produkty w stylu nowoczesnym do tej pory nie cieszyły siĊ duĪym zainteresowaniem.
Grange Fencing ma istotny udział na rynku brytyjskim, wynoszący około 8-9%, a najwiĊkszy, bo wynoszący około 30%
udział Grange Fencing na adresowalnym rynku brytyjskim dotyczy produktów zaliczanych do kategorii płoty (Ĩródło:
Raport OC&C).
Niemcy
Szacunkowa wielkoĞü niemieckiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona wartoĞcią sprzedanych na rynku
produktów (według cen producentów) wynosi około 720 mln EUR, z czego około 62% przypada na produkty wykonane
z drewna sosnowego i Ğwierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji. Rynek niemiecki jest, po Wielkiej Brytanii, drugim
najwiĊkszym rynkiem spoĞród Rynków Podstawowych.
Przy przeciĊtnym ogrodzie o powierzchni około 340-360 m2 typowe niemieckie gospodarstwo z domem jednorodzinnym
wydaje na architekturĊ ogrodową około 51 EUR rocznie.
Produkty związane z aktywnoĞcią na ĞwieĪym powietrzu oraz płoty odpowiadają za około 60% całkowitej sprzedaĪy
produktów drewnianej architektury ogrodowej na rynku niemieckim. W Niemczech duĪy udział w rynku drewnianej
architektury ogrodowej stanowią produkty wykonane z drewna sosnowego i Ğwierkowego.
Głównym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Niemczech są markety DIY,
odpowiadające za ok. 35-45% obrotów.
DuĪa sprzedaĪ produktów drewnianej architektury ogrodowej w połączeniu z preferencjami konsumentów do stosowania
produktów wytwarzanych z drewna stanowią o wysokim znaczeniu rynku niemieckiego dla dostawców produktów
drewnianej architektury ogrodowej, w szczególnoĞci w obszarze kategorii płoty i aktywnoĞü na ĞwieĪym powietrzu.
Z całego asortymentu produktów sprzedawanych przez GrupĊ do wszystkich klientów funkcjonujących na rynku
niemieckim najwiĊkszą popularnoĞcią cieszą siĊ płoty ekranowe. WartoĞü sprzedaĪy artykułów z tej grupy
asortymentowej stanowi ponad 39% wartoĞci sprzedaĪy Grupy w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat (od 1 stycznia 2012 r. do
12 listopada 2015 r.). Kolejną grupą produktów pozostającą w zainteresowaniu klientów rynku niemieckiego są
krawĊdziaki bĊdące produktem komplementarnym w stosunku do płotów ekranowych. Trzecią pozycjĊ pod wzglĊdem
zainteresowania zajmują 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 Ğwierkowego, w tym 13% udziału w kategorii płoty (Ĩródło: Raport OC&C).
Polska
Szacunkowa wielkoĞü polskiego rynku drewnianej architektury ogrodowej mierzona wartoĞcią sprzedanych na rynku
produktów (według cen producentów) wynosi około 115 mln EUR, z czego blisko 90% przypada na produkty wykonane
z drewna sosnowego i Ğwierkowego w 3 i 4 kategorii impregnacji.
Przy przeciĊtnym 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 najniĪsza wartoĞü
wĞród Rynków Podstawowych.
185

STELMET S.A.

Głównym kanałem dystrybucji produktów drewnianej architektury ogrodowej w Polsce są markety DIY, odpowiadające za
ok. 45-55% obrotów. Trzy najwiĊksze podmioty spoĞród marketów DIY w Polsce to: Castorama, Leroy Merlin oraz OBI.
Na rynku polskim najwiĊkszą popularnoĞcią cieszą siĊ płoty ekranowe oraz komplementarne do nich kantówki. NastĊpną
grupą produktów chĊtnie kupowaną przez klientów na rynku polskim są kratki. DuĪym zainteresowaniem cieszą siĊ
równieĪ domki ogrodowe, które jedynie na rynku polskim stanowią tak duĪy procent wartoĞci sprzedaĪy ogółem (9,2%).
Na rynku polskim nadal najchĊtniej kupowane są produkty z niĪszej półki cenowej, a klienci są bardzo wraĪliwi na
zmianĊ cen. Rynek produktów lepszej jakoĞci, a co za tym idzie o wyĪszych cenach, rozwija siĊ wolniej.
Polski rynek producentów drewnianej architektury ogrodowej charakteryzuje siĊ duĪą rotacją działających w jego
ramach przedsiĊbiorstw. Dotyczy to głównie małych firm, które w wyniku wahaĔ kursu PLN/EUR relatywnie czĊsto
bankrutują. Na terenie województw zachodniej Polski działa kilkadziesiąt przedsiĊbiorstw z branĪy tzw. drewnianej
małej architektury ogrodowej. Ponadto funkcjonuje kilkanaĞcie przedsiĊbiorstw Ğredniej wielkoĞci, które powstały dziĊki
niemieckim bezpoĞrednim inwestycjom, jako zaplecze produkcyjne niemieckich poĞredników w handlu tymi wyrobami.
Nieliczne przedsiĊbiorstwa na terenie Polski posiadają autoklawy, a takĪe w przypadku obróbki drewna, nieliczne
przedsiĊbiorstwa na terenie Polski posiadają mechaniczne sortowniki i całkowicie zautomatyzowaną liniĊ do okorowania
drewna, a z kolei wiĊkszoĞü małych i Ğrednich firm nie posiada własnych suszarni. W konsekwencji produkty oferowane
przez takie podmioty są niĪszej jakoĞci albo koszt ich produkcji jest wyĪszy ze wzglĊdu na koniecznoĞü poniesienia
dodatkowych kosztów zakupu usług obcych w powyĪszym zakresie.
Grupa ma niewielki udział w rozdrobnionym rynku polskim, wynoszący około 4-5%. WyĪszy, 7-procentowy udział
Grupa posiada w kategorii płoty (Ĩródło: Raport OC&C).
Rynek pelletu w Europie
Ze wzglĊdu na właĞciwoĞci energetyczne oraz wygodĊ dla uĪytkownika pellet jest zaliczany do najbardziej efektywnych
Ĩródeł energii. Jest teĪ paliwem ekologicznym – emisja dwutlenku wĊgla podczas spalania jest równa iloĞci dwutlenku
wĊgla pochłoniĊtego przez drzewo podczas jego wzrostu, a pozostała po spaleniu niewielka iloĞü popiołu (poniĪej 0,5%
dla pelletu produkowanego przez SpółkĊ) moĪe zostaü uĪyta jako nawóz. Pellet jest paliwem nadającym siĊ do
wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i przemysłowych systemach ciepłowniczych.
Doskonale nadaje siĊ do spalania w małych instalacjach, takich jak kotłownie lub kominki w domach jednorodzinnych.
Pellet to paliwo przyjazne dla Ğrodowiska i jednoczeĞnie łatwe w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji.
Charakteryzuje je niska zawartoĞü wilgoci, popiołów i substancji szkodliwych dla Ğrodowiska oraz wysoka wartoĞü
energetyczna (minimum 5 kWh/kg w stanie suchym).
Motorem globalnego popytu na pellet drzewny jest w duĪym zakresie polityka paĔstw dąĪąca do wiĊkszego
wykorzystywania energii ze Ĩródeł odnawialnych. W Unii Europejskiej podstawowym napĊdem tej polityki jest
Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze Ĩródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r. („Dyrektywa
OZE”). W Dyrektywie OZE ustalono konkretne cele obniĪenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, 20% udziału energii
ze Ĩródeł odnawialnych oraz 20% wzrostu efektywnoĞci energetycznej. W celu wdroĪenia Dyrektywy OZE kaĪde
paĔstwo członkowskie jest zobowiązane do opracowania planu okreĞlającego program osiągniĊcia jego krajowych celów
wynikających z Dyrektywy OZE. Planuje siĊ, aby biomasa i biopaliwa zapewniały połowĊ 20% celu dotyczącego energii
ze Ĩródeł odnawialnych obowiązującego dla całej Unii Europejskiej w roku 2020. Oczekuje siĊ, Īe biomasa stanowiü
bĊdzie do 80% energii ze Ĩródeł odnawialnych wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania i chłodzenia oraz prawie 20%
całej energii elektrycznej generowanej ze Ĩródeł odnawialnych.
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Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia poziom konsumpcji pelletu w paĔstwach Unii Europejskiej (łącznie) w latach
2002–2014.

ħródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 MiĊdzynarodowych Targach UrządzeĔ, Technologii, do Wytwarzania
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015.

DziĊki dynamicznemu rozwojowi runku pelletu w ostatnich latach Europa stała siĊ najwiĊkszym odbiorcą pelletu spoĞród
wszystkich kontynentów (Ĩródło: Office of Industries, U.S. International Trade Commission, Developments in the Global
Trade of Wood Pellets, StyczeĔ 2015 („Raport USITC”).
NajwiĊkszym Ğwiatowym importerem pelletu w 2013 r. była Wielka Brytania, do której wielkoĞü importu pelletu
przekroczyła 3,4 mln ton, co stanowi około 28,5% całego Ğwiatowego importu pelletu. Oprócz Wielkiej Brytanii siedem
innych paĔstw europejskich znalazło siĊ w 2013 r. na liĞcie dziesiĊciu najwiĊkszych Ğwiatowych importerów pelletu.
PoniĪsza tabela przedstawia listĊ najwiĊkszych Ğwiatowych 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

ħródło: Raport USITC.

Według autorów Raportu USITC Ğwiatowy trend wzrostu zapotrzebowania na pellet bĊdzie w najbliĪszych latach
utrzymany, a dynamika wzrostu w niektórych paĔstwach Unii Europejskiej bĊdzie przewyĪszaü dynamikĊ Ğwiatowego
wzrostu w związku z przewidywanymi przekształceniami wielu przemysłowych bloków energetycznych opalanych
wĊglem na bloki współspalające biomasĊ albo opalane wyłącznie biomasą.
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Zamieszczony poniĪej wykres przedstawia dynamikĊ wzrostu Ğwiatowej produkcji pelletu w latach 2000–2014.

ħródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 MiĊdzynarodowych Targach UrządzeĔ, Technologii, do Wytwarzania
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015.

Wzrostowi Ğwiatowego zapotrzebowania na pellet sprzyja takĪe dynamiczny rozwój rynku urządzeĔ grzewczych na
pellet. W Szwecji i we Włoszech tego typu ogrzewanie jest najtaĔsze, takĪe dziĊki rządowym programom
dofinansowującym zakup nowych instalacji i przebudowĊ istniejących. W Wielkiej Brytanii odnawialne Ĩródła energii są
równieĪ wspierane przez programy rządowe, a ogrzewanie drewnem i jego pochodnymi instalowane jest w fabrykach,
hotelach, na farmach i w koĞciołach.
Rynek pelletu w Polsce
W 2014 roku Polska zajmowała siódme miejsce na liĞcie europejskich producentów pelletu (Ĩródło: Magazyn Biomasa
– „Rynek pelletu. Skazany na sukces?”). Z produkcją na poziomie 600 tys. ton rocznie, Polska plasuje siĊ w czołówce
europejskich producentów pelletu, za Niemcami, Szwecją, Francją, Łotwą, Austrią i Portugalią. DuĪa czĊĞü polskiej
produkcji, bo aĪ 220 tys. ton, trafiła w 2014 roku na chłonne rynki Europy Zachodniej. Z kolei polskie zuĪycie
szacowane jest na ok. 400 tys. ton rocznie, z czego odbiorcami 60% są elektrownie i elektrociepłownie.
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W ostatnich trzech latach pojawiło siĊ kilka czynników, które nie sprzyjały rozwojowi rynku pelletu w Polsce, były nimi
(a) spadek wartoĞci Ğwiadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych producentom energii ze Ĩródeł
odnawialnych spowodowany duĪą nadpodaĪą zielonych certyfikatów oraz (b) wzrost importu słabej jakoĞci pelletu
z Ukrainy. Zamieszczony poniĪej wykres prezentuje poziomy produkcji i zuĪycia krajowej produkcji pelletu drzewnego
w Polsce w latach 2003–2014.

ħródło: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. – Prezentacja na 12 MiĊdzynarodowych Targach UrządzeĔ, Technologii, do Wytwarzania
i Zastosowania Pelletu i Brykietu, 16.06.2015.

Poziom zalesienia w Polsce daje duĪą szansĊ rozwoju produkcji biomasy leĞnej. Na tle wiĊkszoĞci krajów europejskich
polski rynek pelletu jest nadal słabo rozwiniĊty, jednak w opinii Zarządu naleĪy w przyszłoĞci oczekiwaü jego szybszego
rozwoju m.in. dziĊki unijnemu zakazowi instalowania kotłów wĊglowych po 2022 r.
Grupa oferuje urozmaicony asortyment pelletu na wiĊkszoĞci rynków europejskich, w tym przede wszystkim w Polsce,
Danii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Holandii, Francji oraz Austrii.
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OTOCZENIE REGULACYJNE
Ochrona Ğrodowiska
Wprowadzenie
Problematyka ochrony Ğrodowiska została uregulowana w szerokim katalogu aktów prawnych rangi ustawowej oraz
w aktach wykonawczych, które swoim zakresem obejmują ochronĊ poszczególnych elementów Ğrodowiska.
Podstawowym i zarazem najwaĪniejszym z tych aktów normatywnych jest Prawo Ochrony ĝrodowiska. Przepisy
okreĞlają szczegółowe zasady ochrony Ğrodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, w tym warunki
wprowadzania substancji lub energii do Ğrodowiska oraz ponoszenia kosztów korzystania ze Ğrodowiska, a takĪe
zawierają regulacje oraz ograniczenia dotyczące przebiegu procesu inwestycyjnego i wpływają na metody uĪytkowania
instalacji mogących negatywnie oddziaływaü na Ğrodowisko.
Zgodnie z Prawem Ochrony ĝrodowiska eksploatacja instalacji nie powinna przekraczaü dopuszczalnych standardów
emisyjnych i moĪe wymagaü uzyskania pozwoleĔ sektorowych na: (i) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
(ii) wprowadzanie Ğcieków do wód lub do ziemi; (iii) wytwarzanie odpadów. Natomiast w odniesieniu do instalacji,
której funkcjonowanie, ze wzglĊdu na rodzaj i skalĊ prowadzonej w niej działalnoĞci, moĪe powodowaü znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo Ğrodowiska jako całoĞci, dany przedsiĊbiorca jest
obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego zbiorczo, regulującego kwestie działania tego typu obiektu i zasad
oddziaływania na otoczenie. W przypadku, gdy ze wzglĊdu na niewielką iloĞü emisji, instalacja nie wymaga pozwolenia
zintegrowanego bądĨ Īadnego z pozwoleĔ sektorowych, moĪe ona podlegaü obowiązkowi zgłoszenia organom ochrony
Ğrodowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
W przypadkach okreĞlonych w Prawie Ochrony ĝrodowiska za korzystanie ze Ğrodowiska pobierana jest opłata.
W przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów oraz na pobór wód lub
wprowadzanie Ğcieków do wód lub do ziemi, przedsiĊbiorca ponosi opłatĊ za korzystanie ze Ğrodowiska podwyĪszoną
o 500%. Za przekraczanie norm okreĞlonych w pozwoleniach dotyczących standardów emisyjnych m.in. nakładane są
administracyjne kary pieniĊĪne. Ponadto w przypadku prowadzenia działalnoĞci bez wymaganego pozwolenia lub
z naruszeniem jego warunków, a takĪe niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze Ğrodowiska lub
eksploatacji instalacji niezgodnie z informacją zawartą w zgłoszeniu, organ moĪe wstrzymaü uĪytkowanie instalacji.
Gospodarka odpadami
Podstawowymi aktami regulującymi kwestiĊ gospodarki odpadami są Prawo Ochrony ĝrodowiska (w zakresie udzielania
pozwoleĔ na wytwarzanie odpadów) oraz Ustawa o Odpadach (stanowiąca szczegółową regulacjĊ w zakresie ochrony
Ğrodowiska przed odpadami).
Zgodnie z Prawem Ochrony ĝrodowiska wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia w przypadku eksploatacji
instalacji powodującej wytwarzanie odpadów o masie powyĪej: (i) jednej tony rocznie – w przypadku odpadów
niebezpiecznych; oraz (ii) piĊciu tysiĊcy ton rocznie – w przypadku odpadów innych niĪ niebezpieczne. Pozwolenia takie
wydawane są na okres maksymalnie 10 (dziesiĊü) lat.
Ustawa o Odpadach reguluje natomiast kwestie zezwoleĔ na przetwarzanie i zbieranie odpadów. Ustawa o Odpadach
weszła w Īycie 23 stycznia 2013 r. W porównaniu z przepisami obowiązującymi poprzednio zmniejszono obowiązki
formalnoprawne związane z wytwarzaniem odpadów (zrezygnowano m.in. z wymogu uzyskania decyzji zatwierdzającej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami i złoĪenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami). Zezwolenia/
pozwolenia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, z niewieloma wyjątkami, zachowują waĪnoĞü
do koĔca terminu, na który zostały wydane.
Ustawa o Odpadach okreĞla ponadto Ğrodki słuĪące ochronie Ğrodowiska oraz zmniejszające negatywny wpływ na
Ğrodowisko i zdrowie ludzi, wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi, a takĪe ograniczające ogólne
skutki uĪytkowania zasobów i poprawiające efektywnoĞü takiego uĪytkowania. Ponadto przewiduje ona obowiązek
gromadzenia odpadów w sposób selektywny i przetwarzania ich zgodnie z hierarchią sposobów postĊpowania
z odpadami, jednoczeĞnie okreĞlając zasady ich magazynowania. Ustawa o Odpadach przewiduje takĪe szeroki zakres
obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych.
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Ochrona wód
Problematyka ochrony wód i gospodarki wodnej została uregulowana w szczególnoĞci w ustawie Prawo Ochrony
ĝrodowiska oraz w Prawie Wodnym. Prawo Wodne przewiduje obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które
jest jednym z głównych instrumentów prawnych wykorzystywanych w gospodarce wodnej. Obowiązek uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego przewidziano m.in. w odniesieniu do działalnoĞci obejmującej szczególnie korzystanie
z wód (m.in. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie Ğcieków do wód lub
do ziemi), piĊtrzenie wód, regulacjĊ wód, wykonanie urządzeĔ wodnych, odwodnienie obiektów lub wykopów
budowlanych czy teĪ wprowadzanie do urządzeĔ kanalizacyjnych, bĊdących własnoĞcią innych podmiotów, Ğcieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla Ğrodowiska wodnego. Pozwolenie wodnoprawne
wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na czas okreĞlony, który w zaleĪnoĞci od rodzaju prowadzonej
działalnoĞci, wynosi maksymalnie od 4 (czterech) do 20 (dwudziestu) lat.
Ustawa o UdostĊpnianiu Informacji o ĝrodowisku i jego Ochronie
Realizacja planowanego przedsiĊwziĊcia mogącego zawsze znacząco lub mogącego potencjalnie znacząco oddziaływaü
na Ğrodowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizacjĊ przedsiĊwziĊcia w formie decyzji
o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach. Ramy proceduralne oraz zasady wydawania decyzji o Ğrodowiskowych
uwarunkowaniach okreĞla Ustawa o UdostĊpnianiu Informacji o ĝrodowisku i jego Ochronie, stanowiąca implementacjĊ
prawa wspólnotowego w zakresie ocen oddziaływania na Ğrodowisko.
Wydanie decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach nastĊpuje przed uzyskaniem m.in.: (i) decyzji o pozwoleniu na
budowĊ, zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz pozwoleniu na zmianĊ
sposobu uĪytkowania obiektu budowlanego lub jego czĊĞci; (ii) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
(iii) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeĔ wodnych; oraz (iv) zezwolenia na przetwarzanie odpadów
i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie Ustawy o Odpadach.
Uzyskanie takiej decyzji moĪliwe jest po przeprowadzeniu postĊpowania w sprawie oceny oddziaływania na Ğrodowisko.
PrzedsiĊwziĊciami wymagającymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na Ğrodowisko są, zgodnie z Ustawą
o UdostĊpnianiu Informacji o ĝrodowisku i jego Ochronie, przedsiĊwziĊcia mogące zawsze znacząco oddziaływaü na
Ğrodowisko oraz przedsiĊwziĊcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko, jeĪeli obowiązek
przeprowadzenia oceny został stwierdzony przez organ ochrony Ğrodowiska właĞciwy do wydania decyzji
o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto realizacja pozostałych przedsiĊwziĊü, które nie naleĪą do wyĪej
wymienionych kategorii, moĪe wymagaü przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeĪeli
przedsiĊwziĊcie moĪe znacząco oddziaływaü na taki obszar, a nie jest bezpoĞrednio związane z ochroną tego obszaru.
Szczegółowy katalog rodzajów przedsiĊwziĊü pod kątem ich oddziaływania na Ğrodowisko zawarty został w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiĊwziĊü mogących znacząco oddziaływaü na Ğrodowisko.
W postĊpowaniu okreĞlającym ocenĊ oddziaływania na Ğrodowisko danego przedsiĊwziĊcia analizuje siĊ i ocenia m.in.
bezpoĞredni i poĞredni wpływ danego przedsiĊwziĊcia na Ğrodowisko oraz zdrowie i warunki Īycia ludzi, dobra
materialne, zabytki, moĪliwoĞci oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na Ğrodowisko
i wymagany zakres monitoringu. W odniesieniu do przedsiĊwziĊcia, które moĪe w istotny sposób oddziaływaü na
Ğrodowisko, w zaleĪnoĞci od rodzaju takiego przedsiĊwziĊcia, na podstawie Ustawy o UdostĊpnianiu Informacji
o ĝrodowisku i jego Ochronie wymagane jest od przedsiĊbiorcy sporządzenie raportu oddziaływania na Ğrodowisko.
Raport taki powinien m.in. zawieraü opis planowanego przedsiĊwziĊcia, w tym opis przewidywanych skutków dla
Ğrodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiĊwziĊcia oraz opis wariantu najkorzystniejszego, a takĪe opis
wariantu proponowanego przez inwestora wraz z racjonalnym wariantem alternatywnym.
Zasady sprzedaĪy drewna w Lasach PaĔstwowych
Działając na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o Lasach oraz § 6 statutu Lasów PaĔstwowych oraz w wykonaniu zadania
okreĞlonego § 8 ust. 1 pkt 5 statutu Lasów PaĔstwowych, Dyrektor Generalny Lasów PaĔstwowych ustala co roku
w drodze zarządzenia zasady sprzedaĪy przez Lasy PaĔstwowe drewna i innych produktów i usług na dany rok
kalendarzowy („Zarządzenie DGLP”).
Zgodnie z Zarządzeniem DGLP sprzedaĪ drewna prowadzona jest przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
PaĔstwowych (nadleĞniczego, kierownika zakładu Lasów PaĔstwowych) po cenie netto za 1 m3, powiĊkszonej o naleĪny
podatek VAT.
SprzedaĪ drewna dokonywana jest w drodze nastĊpujących procedur: (i) dwuetapowej procedury sprzedaĪy drewna,
w skład której wchodzą prowadzone w nastĊpującej kolejnoĞci: etap I – sprzedaĪ ofertowa w Portalu LeĞno-Drzewnym
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(z uwzglĊdnieniem wielkoĞci zakupu drewna), a nastĊpnie etap II – systemowe aukcje internetowe w aplikacji
e-drewno; (ii) sprzedaĪ ofertowa w Portalu LeĞno-Drzewnym (PL-D) dla przedsiĊbiorców realizujących nowe
inwestycje, (iii) aukcje internetowe w aplikacji e-drewno; (iv) inne aukcje i submisje, (v) negocjacje handlowe oraz (vi)
na podstawie cennika sprzedaĪy detalicznej. Procedury opisane są w rozdziale „Opis działalnoĞci Grupy – Dostawcy
Grupy oraz proces nabywania surowców”.
PrzedsiĊbiorcy nabywają drewno po cenach, które wynikają z rozstrzygniĊü procedur sprzedaĪy wymienionych powyĪej.
W przypadku procedur wyszczególnionych powyĪej w ust. (i), (ii) oraz (iii) cenĊ drewna ustala kierownik jednostki
organizacyjnej Lasów PaĔstwowych w porozumieniu z regionalną dyrekcją Lasów PaĔstwowych. Ceny drewna ustalane
są w układzie grup handlowo-gatunkowych w poszczególnych nadleĞnictwach/zakładach Lasów PaĔstwowych, grupach
nadleĞnictw regionalnych dyrekcji Lasów PaĔstwowych lub w regionalnych dyrekcjach Lasów PaĔstwowych.
W przypadku procedur wyszczególnionych powyĪej w ust. (iv), (v) oraz (vi) cenĊ drewna ustala kierownik jednostki
organizacyjnej Lasów PaĔstwowych.
Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych procedurach sprzedaĪy drewna zawarte są w regulaminach, które są
przyjmowane w drodze decyzji Dyrektora Generalnego Lasów PaĔstwowych (w przypadku procedur wyszczególnionych
powyĪej w ust. (i), (ii) oraz (iii) lub przez, odpowiednio, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów PaĔstwowych lub
kierownika jednostki organizacyjnej Lasów PaĔstwowych (w przypadku procedur wyszczególnionych powyĪej w ust.
(iv), (v) oraz (vi).
Roczna oferta sprzedaĪy drewna na dany rok dzielona jest na nastĊpujące pule: (i) ofertową z przeznaczeniem na:
dwuetapową procedurĊ sprzedaĪy drewna (etapy I i II) oraz sprzedaĪ ofertową w Portalu LeĞno-Drzewnym (PL-D) dla
przedsiĊbiorców realizujących nowe inwestycje; (ii) na inne aukcje i subemisje; (iii) do sprzedaĪy detalicznej; oraz (iv)
na potrzeby własne jednostek organizacyjnych Lasów PaĔstwowych.
ZaleĪnie od procedury, umowy zawierane są w wyniku ogłoszenia ostatecznych wyników II etapu procedury
dwuetapowej, w chwili zakoĔczenia aukcji lub w chwili okreĞlonej w regulaminie danej procedury. NastĊpnie
przedsiĊbiorca oraz Lasy PaĔstwowe potwierdzają zawarcie umowy sprzedaĪy drewna na piĞmie (terminy na
potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaĪy drewna okreĞlone są w regulaminach poszczególnych procedur).
W przypadku odroczonej płatnoĞci, na zabezpieczenie zapłaty ceny, przedsiĊbiorca ma obowiązek zabezpieczenia
interesów Lasów PaĔstwowych w formie: (i) gwarancji bankowej; (ii) ubezpieczenia; (iii) faktoringu pełnego; (iv) cesji
praw z lokaty; (v) kaucji pieniĊĪnej lub (vi) innej formy zabezpieczenia płatnoĞci zaproponowanej przez bank, dające
gwarancje zabezpieczenia interesów Skarbu PaĔstwa. W przypadku braku zabezpieczenia wydanie drewna jest
realizowane tylko po dokonaniu przedpłaty.
Zgodnie z Zarządzeniem DGLP, jeĪeli stopieĔ realizacji sprzedaĪy drewna ustalonej umową wyniesie poniĪej 95%,
odpowiednio Lasy PaĔstwowe lub przedsiĊbiorca bĊdą zobowiązane zapłaciü drugiej stronie karĊ umowną w wysokoĞci
5% wartoĞci netto nieprzygotowanego do sprzedaĪy lub nieodebranego drewna. Kary umowne naliczane są przez strony
po zakoĔczeniu okresu obowiązywania umowy.
Odbiór i przygotowanie drewna nastĊpuje zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem – nieodebranie drewna
przez przedsiĊbiorcĊ lub nieprzygotowanie drewna przez Lasy PaĔstwowe uprawnia odpowiednio przedsiĊbiorcĊ i Lasy
PaĔstwowe do odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zakupu danej iloĞci drewna.
Kwestie energetyczne
Wprowadzenie
Na DatĊ Prospektu Spółka ubiega siĊ o koncesjĊ na wytwarzanie energii elektrycznej. Po jej uzyskaniu Spółka stanie siĊ
podmiotem aktywnym w sektorze energetycznym, w związku z czym bĊdzie podlegaü szczegółowym regulacjom
prawnym w zakresie prawa energetycznego zarówno na poziomie prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.
Przepisy prawa unijnego są nakierowane na stworzenie jednolitego, zliberalizowanego rynku energii elektrycznej na
obszarze wszystkich paĔstw członkowskich Unii Europejskiej przy jednoczesnym rozwoju OZE, dąĪeniu do niskiej
emisyjnoĞci dwutlenku wĊgla lub innych gazów cieplarnianych i zwiĊkszania efektywnoĞci energetycznej. Polska od
ponad dekady znajduje siĊ na etapie wdraĪania reform niezbĊdnych do dostosowania krajowego porządku prawnego do
wymogów przewidzianych w prawie unijnym dla sektora energetycznego.
NajwaĪniejszym aktem prawnym, który reguluje funkcjonowanie sektora energetycznego na poziomie krajowym, jest
Prawo Energetyczne. OkreĞla ono zasady kształtowania polityki energetycznej paĔstwa, zasady i warunki zaopatrzenia
i uĪytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz zasady i warunki działalnoĞci przedsiĊbiorstw energetycznych.
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Prawo Energetyczne okreĞla równieĪ organy właĞciwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Zadania z zakresu
spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w sektorze energetycznym zostały
powierzone Prezesowi URE. Do kompetencji Prezesa URE naleĪą równieĪ zatwierdzanie i kontrola stosowania taryf dla
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła ustalanych przez przedsiĊbiorstwa energetyczne słuĪących do wyliczania
opłat za dostarczane paliwa gazowe, energiĊ elektryczną lub ciepło do okreĞlonych w nich odbiorców. Prezes URE jest
organem właĞciwym do zatwierdzania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w zakresie
bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, organizowania i przeprowadzania przetargów na
budowĊ nowych mocy wytwórczych lub realizacjĊ przedsiĊwziĊü zmniejszających zapotrzebowanie na energiĊ
elektryczną oraz do wydawania i umarzania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeł odnawialnych lub Ğwiadectw
pochodzenia z kogeneracji.
W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wskazanych w Prawie Energetycznym Prezes URE moĪe nałoĪyü na
przedsiĊbiorcĊ karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci przewidzianej w Prawie Energetycznym, w tym karĊ pieniĊĪną, której
wysokoĞü nie moĪe przekroczyü 15% osiągniĊtego w poprzednim roku podatkowym przychodu przedsiĊbiorcy, a jeĪeli
kara pieniĊĪna związana jest z działalnoĞcią prowadzoną na podstawie koncesji, wysokoĞü kary nie moĪe przekroczyü
15% przychodu ukaranego przedsiĊbiorcy, wynikającego z działalnoĞci koncesjonowanej, osiągniĊtego w poprzednim
roku podatkowym. W wybranych przypadkach Prezes URE moĪe niezaleĪnie od kary nałoĪonej na przedsiĊbiorcĊ,
nałoĪyü karĊ pieniĊĪną na kierownika przedsiĊbiorstwa energetycznego w kwocie nie wiĊkszej niĪ 300% jego
miesiĊcznego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wysokoĞci kary pieniĊĪnej Prezes URE uwzglĊdnia stopieĔ szkodliwoĞci
czynu, stopieĔ zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego moĪliwoĞci finansowe. Od decyzji Prezesa
URE przysługuje odwołanie do Sądu OkrĊgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sądem
drugoinstancyjnym w sprawach apelacji od wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest Sąd Apelacyjny,
a w sprawach skarg kasacyjnych od wyroków Sądu Apelacyjnego orzeka Sąd NajwyĪszy.
Ponadto wykonywanie działalnoĞci gospodarczej na rynku energii jest związane co do zasady z wymogiem uzyskania
koncesji udzielanej przez Prezesa URE. Koncesji udziela siĊ na czas oznaczony, nie krótszy niĪ dziesiĊü (10) lat i nie
dłuĪszy niĪ piĊüdziesiąt (50) lat, chyba Īe przedsiĊbiorca energetyczny wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy.
PrzedsiĊbiorstwo energetyczne moĪe złoĪyü wniosek o przedłuĪenie waĪnoĞci koncesji, nie póĨniej niĪ na
18 (osiemnaĞcie) miesiĊcy przed jej wygaĞniĊciem. Prezes URE cofa koncesjĊ, moĪe cofnąü koncesjĊ lub zmieniü jej
zakres w przypadkach przewidzianych w Prawie Energetycznym.
PrzedsiĊbiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budĪetu paĔstwa
obciąĪające koszty ich działalnoĞci. Opłaty pobierane są za poĞrednictwem Prezesa URE, a ich wysokoĞü oblicza siĊ
w oparciu o przychody przedsiĊbiorstwa energetycznego, uzyskane z koncesjonowanej działalnoĞci.
Zgodnie z treĞcią przepisów Prawa Energetycznego, przedsiĊbiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla paliw gazowych
lub energii elektrycznej, stosownie do zakresu wykonywanej działalnoĞci gospodarczej, i przedkładają je do
zatwierdzenia Prezesowi URE. Prezes URE moĪe zwolniü przedsiĊbiorstwo energetyczne z powyĪszego obowiązku,
jeĪeli stwierdzi, Īe dane przedsiĊbiorstwo działa w warunkach konkurencji, albo cofnąü udzielone zwolnienie
w przypadku ustania warunków uzasadniających zwolnienie. Na DatĊ Prospektu w sektorze elektroenergetycznym
obowiązek przedkładania Prezesowi URE taryf do zatwierdzenia dotyczy przedsiĊbiorstw energetycznych zajmujących
siĊ przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz przedsiĊbiorstw energetycznych zajmujących siĊ obrotem
energią elektryczną w zakresie dotyczącym sprzedaĪy energii elektrycznej na rzecz odbiorców z grupy taryfowej G.
W pozostałym zakresie przedsiĊbiorstwa energetyczne działające na rynku energii elektrycznej są zwolnione
z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.
Po uzyskaniu koncesji Spółka bĊdzie zwolniona z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryfy przez Prezesa URE.
OZE
Zgodnie z wymogami prawa unijnego, przepisy Prawa Energetycznego wdraĪały mechanizmy kształtujące system wsparcia
dla energii pochodzącej ze Ĩródeł odnawialnych. Uchwalona 20 lutego 2015 r. Ustawa o OZE wprowadziła zmiany do
mechanizmów systemu wsparcia wytwarzania energii z OZE, zarówno w instalacjach działających w dniu wejĞcia w Īycie
przepisów Ustawy o OZE, jak i w instalacjach, które rozpoczną wytwarzanie energii po wejĞciu w Īycie tych przepisów.
Niedługo po uchwaleniu Ustawy o OZE, 31 grudnia 2015 r. weszły w Īycie przepisy nowelizujące tĊ ustawĊ, które do
1 lipca 2016 r. opóĨniły wejĞcie w Īycie przepisów rozdziału 4 dotyczącego mechanizmów i instrumentów wspierających
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych Ĩródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach
odnawialnego Ĩródła energii.
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5 maja 2016 r. do Sejmu wpłynął kolejny poselski projekt nowelizacji Ustawy o OZE. Pierwsze czytanie projektu odbyło
siĊ na posiedzeniu Sejmu 20 maja 2016 r., a juĪ 10 czerwca 2016 r. w trzecim czytaniu nowelizacja została uchwalona.
17 czerwca 2016 r. Senat uchwalił przyjĊcie poprawek do tekstu nowelizacji, które Sejm przyjął na posiedzeniu
22 czerwca 2016 r. PowyĪsza nowelizacja Ustawy o OZE weszła w Īycie 1 lipca 2016 r. i jednym z jej załoĪeĔ jest
zwiĊkszenie korzyĞci płynących z systemu wsparcia dla producentów energii wytwarzanej w procesie współspalania.
Mechanizmy wsparcia przewidziane obecnie w Prawie Energetycznym oraz w Ustawie o OZE polegają na
(i) zobowiązaniu sprzedawców z urzĊdu do nabywania w całoĞci oferowanej im energii elektrycznej wytworzonej
w OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na obszarze działania danego sprzedawcy oraz (ii) promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej z OZE poprzez wydawanie Ğwiadectw pochodzenia dla takiej energii, przy
równoczesnym zobowiązaniu podmiotów sprzedających energiĊ elektryczną do odbiorców koĔcowych do umorzenia
okreĞlonej iloĞci Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeł odnawialnych lub uiszczenia opłaty zastĊpczej.
Pierwszy mechanizm opiera siĊ na przepisach Prawa Energetycznego, które przewidują, Īe do zakupu całej oferowanej
przez wytwórcĊ energii elektrycznej, wytworzonej z odnawialnych Ĩródeł energii przyłączonych do sieci znajdujących
siĊ na obszarze jego działania jest obowiązany sprzedawcy z urzĊdu. Sprzedawca z urzĊdu ma obowiązek nabyü energiĊ
z OZE po Ğredniej cenie sprzedaĪy energii elektrycznej ogłaszanej przez Prezesa URE. Ustawa o OZE wprowadza
w miejsce sprzedawcy z urzĊdu instytucjĊ „sprzedawcy zobowiązanego”. SprzedawcĊ zobowiązanego na obszarze
danego operatora systemu dystrybucyjnego wyznacza z urzĊdu Prezes URE w drodze decyzji w terminie do dnia
15 paĨdziernika kaĪdego roku na rok nastĊpny. Sprzedawca zobowiązany wyznaczany jest spoĞród sprzedawców energii
elektrycznej o najwiĊkszym wolumenie sprzedaĪy do odbiorców przyłączonych do sieci danego operatora systemu
dystrybucyjnego. Wolumen sprzedaĪy na potrzeby wyznaczenia sprzedawcy zobowiązanego bĊdzie obejmował jedynie
okres od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia tego roku i odbiorców przyłączonych do sieci danego operatora systemu
dystrybucyjnego.
Drugi mechanizm opiera siĊ na Ğwiadectwach pochodzenia, które w istocie są potwierdzeniem wytworzenia energii
elektrycznej w instalacji odnawialnego Ĩródła energii i są wydawane przez Prezesa URE na wniosek wytwórcy złoĪony
za poĞrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego. Prawa majątkowe wynikające ze Ğwiadectw pochodzenia są
przedmiotem obrotu, w szczególnoĞci podlegają sprzedaĪy na Towarowej Giełdzie Energii lub w umowach bilateralnych.
Gdy energia elektryczna została wytworzona w odnawialnym Ĩródle energii, a jednoczeĞnie spełnia kryteria
wysokosprawnej kogeneracji, Prezes URE wydaje Ğwiadectwa pochodzenia energii ze Ĩródeł odnawialnych oraz
Ğwiadectwa pochodzenia z kogeneracji. Prezes URE odmawia wydania Ğwiadectw pochodzenia energii ze Ĩródeł
odnawialnych i jednoczeĞnie Ğwiadectw pochodzenia z kogeneracji w sytuacji, jeĞli energia elektryczna nie została
wytworzona w odnawialnym Ĩródle energii albo nie spełniała kryteriów zakwalifikowania do wysokosprawnej
kogeneracji, a np. jedynie do kogeneracji. W przypadku gdy Prezes URE dokona ustalenia, Īe obie powyĪsze przesłanki
zostały spełnione, wystawia dwa odrĊbne Ğwiadectwa pochodzenia (tj. Ğwiadectwa pochodzenia oraz Ğwiadectwa
pochodzenia z kogeneracji). Aby otrzymaü Ğwiadectwa pochodzenia oraz Ğwiadectwa pochodzenia z kogeneracji,
przedsiĊbiorstwo energetyczne spełniające obie z powyĪszych przesłanek powinno równieĪ przedłoĪyü dwa odrĊbne
wnioski o Ğwiadectwa pochodzenia. JednoczeĞnie, jeĪeli weryfikacja obu wniosków bĊdzie prowadziła do wniosku, Īe
Ĩródło spełnia tylko jedną z powyĪszych przesłanek (w szczególnoĞci gdy energia była wprawdzie produkowana
w kogeneracji, ale nie w wysokosprawnej kogeneracji), to wnioskodawca otrzyma tylko jeden rodzaj Ğwiadectwa
pochodzenia (oraz postanowienie o odmowie wydania drugiego z nich).
Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Ğwiadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytworzonej w odnawialnym Ĩródle energii przepisy Prawa Energetycznego i Ustawy o OZE nakładają na (i) odbiorców
przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zuĪyli nie mniej niĪ 100 GWh
energii elektrycznej, a takĪe złoĪyli stosowne oĞwiadczenia, (ii) przedsiĊbiorstwa energetyczne wykonujące działalnoĞü
gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tĊ energiĊ odbiorcom
koĔcowym niebĊdącym odbiorcami przemysłowymi, o których mowa w punkcie (i), (iii) odbiorców koĔcowych, innych
niĪ odbiorcy przemysłowi, o których mowa w punkcie (i), bĊdących członkami giełdy towarowej w rozumieniu Ustawy
o Giełdach Towarowych lub członkami rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, w odniesieniu do transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie
towarowej, (iv) odbiorca koĔcowy inny niĪ odbiorca przemysłowy, o którym mowa w pkt (i), bĊdący członkiem
giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Giełdach Towarowych, w odniesieniu do transakcji
zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany, bĊdących przedmiotem rozliczeĔ prowadzonych w ramach tej izby przez
spółkĊ prowadzącą giełdową izbĊ rozrachunkową, przez KDPW lub przez spółkĊ, której KDPW przekazał wykonywanie
czynnoĞci z zakresu zadaĔ, 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
koĔcowych, innych niĪ odbiorcy przemysłowi, o których mowa w punkcie (i), na giełdzie towarowej lub rynku
organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.
Obowiązek, o którym mowa powyĪej, uznaje siĊ za spełniony, jeĪeli za dany rok udział iloĞciowy energii elektrycznej
wytworzonej w instalacjach odnawialnego Ĩródła energii wynikającej z umorzonych Ğwiadectw pochodzenia lub
uiszczonej opłaty zastĊpczej danego podmiotu zobowiązanego wynosi 20%. Udział, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, bĊdzie podlegał zmianom. Na rok 2017 minister właĞciwy do spraw energii wskaĪe wielkoĞü tego
udziału w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
Zamiast wykonywania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE Ğwiadectwa pochodzenia,
przedsiĊbiorstwo moĪe uiĞciü opłatĊ zastĊpczą. Na podstawie przepisów Ustawy o OZE opłatĊ zastĊpczą dla Ğwiadectw
pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego Ĩródła energii oblicza siĊ jako sumĊ (i) kwoty uzyskanej przez
pomnoĪenie jednostkowej opłaty zastĊpczej oraz wartoĞci róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią energii wynikającą z obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia Ğwiadectw pochodzenia wydanych dla energii wytworzonej z biogazu
rolniczego przed dniem wejĞcia w Īycie rozdziału 4 oraz wydanych dla energii wytworzonej z innych niĪ biogaz rolniczy
odnawialnych Ĩródeł energii w danym roku a iloĞcią energii elektrycznej wynikającą ze Ğwiadectw pochodzenia
wydanych dla energii wytworzonej z biogazu rolniczego przed dniem wejĞcia w Īycie rozdziału 4 oraz wydanych dla
energii wytworzonej z innych niĪ biogaz rolniczy odnawialnych Ĩródeł energii, które zobowiązany podmiot przedstawił
do umorzenia w danym roku, oraz (ii) kwoty uzyskanej przez pomnoĪenie jednostkowej opłaty zastĊpczej oraz wartoĞci
róĪnicy pomiĊdzy iloĞcią energii elektrycznej wynikającą z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia
Ğwiadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wej Ğcia w Īycie rozdziału 4 oraz
Ğwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego w danym roku oraz iloĞcią energii elektrycznej, wynikającą ze Ğwiadectw
pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego od dnia wejĞcia w Īycie rozdziału 4
oraz Ğwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego, które podmiot zobowiązany przedstawił do umorzenia w danym roku.
JednakĪe w przypadku, gdy którakolwiek z ĞredniowaĪonych cen praw majątkowych wynikających ze Ğwiadectw
pochodzenia bĊdzie niĪsza od wartoĞci jednostkowej opłaty zastĊpczej, naleĪy uzyskaü i przedstawiü do umorzenia
Ğwiadectwa pochodzenia.
Kształtowanie siĊ wysokoĞci kwot jednostkowej opłaty zastĊpczej w ostatnich latach zostało przedstawione w tabeli
poniĪej.
Kwota jednostkowej opłaty zastĊpczej w latach 2011-2016
Rok

Kwota jednostkowej opłaty zastĊpczej

2011 ................................................................................................................................................................

274,92 PLN

2012 ................................................................................................................................................................

286,74 PLN

2013 ................................................................................................................................................................

297,35 PLN

2014 ................................................................................................................................................................

300,03 PLN

2015 ................................................................................................................................................................

300,03 PLN

2016 ................................................................................................................................................................

300,03 PLN

ħródło: Informacje Prezesa URE w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastĊpczej za lata 2011-2015, dostĊpne na stronie www.ure.gov.pl
oraz Ustawa o OZE.

Zgodnie Ustawą o OZE, instalacje OZE wytwarzające energiĊ w dniu 1 lipca 2016 r., bĊdą mogły korzystaü ze wsparcia
na podstawie zmodyfikowanego systemu opartego na Ğwiadectwach pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatach), przy
czym bĊdą miały prawo do udziału w aukcjach, pod warunkiem Īe w przypadku wygrania aukcji bĊdą 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 powyĪej 20 MW oraz (iii) instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyĪej 50 MW,
wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biomasĊ, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy (poza instalacjami
OZE wykorzystującymi te paliwa w wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej energii cieplnej do 150
MW lub dedykowanymi instalacjami spalania wielopaliwowego).
Na podstawie przepisów Ustawy o OZE łączny okres wsparcia w systemie Ğwiadectw pochodzenia instalacji OZE
działającej 1 lipca 2016 r., w tym obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w takiej instalacji OZE, bĊdzie
trwał maksymalnie 15 (piĊtnaĞcie) lat od daty pierwszego wytworzenia energii elektrycznej przez takie Ĩródło. JeĪeli taka
instalacja przejdzie do mechanizmu aukcyjnego, okres wsparcia dla takiej instalacji OZE takĪe bĊdzie trwał łącznie
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15 (piĊtnaĞcie) lat, z uwzglĊdnieniem okresu wsparcia w systemie Ğwiadectw pochodzenia. Obowiązek zakupu energii
elektrycznej z instalacji OZE, wytworzonej po raz pierwszy po dniu zakoĔczenia aukcji, bĊdzie trwał równieĪ przez
okres 15 (piĊtnastu) lat. Ustawa o OZE, co do zasady, przewiduje wsparcie nie póĨniej niĪ do 31 grudnia 2035 r.
W przypadku systemu aukcyjnego Ustawa o OZE przewiduje, Īe Prezes URE co najmniej raz w roku bĊdzie
przeprowadzał aukcje na zakup energii elektrycznej z OZE. Minister właĞciwy do spraw energii bĊdzie okreĞlał,
w drodze rozporządzenia, nie póĨniej niĪ 60 (szeĞüdziesiąt) dni przed dniem przeprowadzenia pierwszej w danym roku
aukcji, maksymalną cenĊ w złotych za 1 MWh, za jaką moĪe zostaü w danym roku kalendarzowym sprzedana przez
wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych Ĩródeł energii, przy czym ceny referencyjne bĊdą
ustalane oddzielnie dla róĪnych rodzajów technologii i przedziałów mocy Ĩródeł. Oferty zawierające ceny przekraczające
wysokoĞü ceny referencyjnej zostaną odrzucone.
Zakupu energii elektrycznej od zwyciĊzców aukcji w systemie aukcyjnym bĊdzie dokonywał sprzedawca zobowiązany.
Koszty zakupu energii elektrycznej, ponoszone w związku z realizacją przez sprzedawcĊ zobowiązanego obowiązku
zakupu energii elektrycznej, uwzglĊdnia siĊ w kalkulacji cen ustalanych w taryfie tego sprzedawcy, przyjmując, Īe kaĪda
jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez tego sprzedawcĊ odbiorcom koĔcowym jest obciąĪona tymi kosztami
w tej samej wysokoĞci. W przypadku zakupu energii elektrycznej po cenie wyĪszej niĪ moĪliwa do uzyskania cena
odsprzedaĪy, ustawa o OZE przewiduje wyrównywanie tej róĪnicy ze Ğrodków pochodzących z tzw. opłaty OZE, przez
spółkĊ Operator RozliczeĔ Energii Odnawialnej S.A., której jedynym akcjonariuszem bĊdzie Skarb PaĔstwa. Opłata
OZE, stanowiąca iloczyn stawki opłaty i iloĞci zuĪytej energii elektrycznej, uiszczana bĊdzie przez operatorów systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (tzw. „płatnicy
opłaty OZE”), którzy z kolei pobiorą taką samą opłatĊ od: (i) odbiorcy koĔcowego przyłączonego bezpoĞrednio do sieci
dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE; (ii) przedsiĊbiorstwa energetycznego wykonującego
działalnoĞü gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, przyłączonego bezpoĞrednio do sieci
dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE; oraz (iii) przedsiĊbiorstwa energetycznego wytwarzającego
energiĊ elektryczną, przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energiĊ
elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy koĔcowemu lub przedsiĊbiorstwu energetycznemu, Ğwiadczącemu usługi
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebĊdącemu płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeĔ,
instalacji lub sieci tego przedsiĊbiorstwa energetycznego wytwarzającego energiĊ elektryczną.
Ustawa o OZE przewiduje, Īe 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 obowiązuje do koĔca roku kalendarzowego, w którym rozdział 4 wszedł w Īycie.
Prezes URE kalkuluje stawkĊ opłaty OZE netto na dany rok kalendarzowy i publikuje ją w Biuletynie UrzĊdu Regulacji
Energetyki, w terminie do dnia 30 listopada kaĪdego roku. Stawka obliczana jest na podstawie wysokoĞci kwoty
planowanej do pobrania w roku kalendarzowym, na który bĊdzie kalkulowana stawka opłaty OZE i iloĞci energii
elektrycznej, zuĪytej przez odbiorców koĔcowych w krajowym systemie elektroenergetycznym w roku poprzedzającym.
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Informacje dotyczące zasad prowadzenia działalnoĞci gospodarczej w SSE znajdują siĊ w rozdziale „Opis działalnoĞci
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 nazwą Stelmet sp. z o.o. i została zarejestrowana w dniu 31 lipca 2000 r. w Rejestrze
Handlowym B pod numerem 3572, a nastĊpnie w dniu 28 czerwca 2001 r. została wpisana do rejestru przedsiĊbiorców.
W okresie od 2001 do 2015 r. Spółka była przedmiotem szeregu przekształceĔ. 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 spółkĊ akcyjną Stelmet S.A. NastĊpnie na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia
6 grudnia 2012 r., w dniu 2 stycznia 2013 r. Stelmet S.A. uległa przekształceniu w spółkĊ komandytowo-akcyjną Stelmet
II sp. z o.o. S.K.A. (w dniu 10 stycznia 2013 r. nastąpiła 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 nastąpiło na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia z dnia 23 maja 2014 r., zgodnie z którą w dniu 2 czerwca 2014 r. Stelmet sp. z o.o. S.K.A. została
przekształcona w spółkĊ jawną Stelmet sp. z o.o. sp.j. NastĊpnie, w dniu 11 sierpnia 2015 r. wspólnicy Stelmet sp. z o.o.
sp.j. podjĊli uchwałĊ w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkĊ akcyjną Stelmet S.A. Przekształcenie zostało
zarejestrowane w rejestrze przedsiĊbiorców w dniu 1 wrzeĞnia 2015 r.
Stelmet S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiĊbiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 572298.
Spółka została utworzona na czas nieokreĞlony.
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek
prawa handlowego, a takĪe postanowieĔ Statutu i innych regulacji wewnĊtrznych.
Przedmiot działalnoĞci
Przedmiot działalnoĞci Spółki jest okreĞlony w § 6 Statutu i obejmuje w szczególnoĞci: produkcjĊ wyrobów tartacznych,
produkcjĊ pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, a takĪe produkcjĊ pozostałych wyrobów
z drewna; produkcjĊ wyrobów z korka, słomy i materiałów uĪywanych do wyplatania.
Kapitał zakładowy
Struktura kapitału zakładowego
Na DatĊ Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.896.005,00 PLN i dzieli siĊ na:
Ɣ

24.972.954 (słownie: dwadzieĞcia cztery miliony dziewiĊüset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewiĊüset
piĊüdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii A o warto Ğci nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden
złoty) kaĪda, oraz

Ɣ

2.923.051 (słownie: dwa miliony dziewiĊüset dwadzieĞcia trzy tysiące piĊüdziesiąt jeden) akcji zwykłych
imiennych serii B, o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) kaĪda.

Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy ani podziału majątku w przypadku
likwidacji Spółki.

197

STELMET S.A.

W dniu 11 sierpnia 2015 r. zebranie wspólników spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. podjĊło uchwałĊ w sprawie
przekształcenia spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. w spółkĊ akcyjną pod firmą Stelmet Spółka Akcyjna. Zgodnie ze wskazaną
wyĪej uchwałą kapitał zakładowy Stelmet S.A. wyniósł 24.972.954 PLN i dzielił siĊ na 24.972.954 akcji imiennych serii
A o numerach od A 00000001 do A 24972954, o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, które to akcje zostały
przeznaczone dla akcjonariuszy w ten sposób, Īe: 22.954 akcji zwykłych imiennych serii A o wartoĞci nominalnej
1,00 PLN kaĪda, o łącznej wartoĞci 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 wartoĞci nominalnej 1,00 PLN
kaĪda, o łącznej wartoĞci 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 wyĪej przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 1 wrzeĞnia
2015 r.
W dniu 16 wrzeĞnia 2015 r. nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjĊło uchwałĊ w sprawie podwyĪszenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B z wyłączeniem w całoĞci prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy i zaoferowania ich do objĊcia w drodze subskrypcji prywatnej akcjonariuszowi Rainbow Fund 2 oraz
w sprawie zmiany Statutu. Zgodnie ze wskazaną wyĪej uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyĪszony z kwoty
24.972.954 PLN do kwoty 27.896.005 PLN, tj. o kwotĊ 2.923.051 PLN, PodwyĪszenie kapitału zakładowego Spółki zostało
dokonane przez emisjĊ 2.923.051 nowych akcji zwykłych imiennych serii B, o wartoĞci nominalnej równej 1,00 PLN kaĪda,
oznaczonych numerami od B 0000001 do B 2923051. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji
prywatnej. Akcje serii B opłacone zostały wkładami niepieniĊĪnymi i pieniĊĪnymi w ten sposób, Īe: (i) 2.465.017 akcji
zwykłych imiennych serii B o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN, o łącznej wartoĞci nominalnej 2.465.017 PLN o numerach od
B 0000001 do B 2465017 zostało opłaconych wkładem niepieniĊĪnym w postaci 2.000 udziałów w kapitale zakładowym
spółki UK Investment o wartoĞci nominalnej 50,00 PLN kaĪdy i łącznej wartoĞci nominalnej 100.000 PLN, które stanowiły
100% udziałów w kapitale zakładowym UK Investment, oraz łącznej wartoĞci godziwej w kwocie 52.784.000 PLN oraz
wkładem pieniĊĪnym w kwocie 9,27 PLN; oraz (ii) 458.034 akcji zwykłych imiennych serii B o wartoĞci nominalnej 1,00
PLN, o łącznej wartoĞci nominalnej 458.034 PLN, o numerach B 2465018 do B 2923051 zostało opłaconych wkładem
niepieniĊĪnym w postaci 1.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki MrGarden o wartoĞci nominalnej 100.000 PLN,
które stanowiły 100% udziałów w kapitale zakładowym MrGarden, oraz łącznej wartoĞci godziwej w kwocie 9.808.000
PLN. Wkłady wniesione na pokrycie podwyĪszonego kapitału zakładowego Spółki w łącznej kwocie 2.293.051 PLN
zostały przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki, natomiast pozostała kwota w wysokoĞci 56.668.958,27 PLN została
przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki jako agio. Wskazane wyĪej podwyĪszenie kapitału zakładowego Spółki zostało
zarejestrowane w KRS w dniu 16 paĨdziernika 2015 r.
Na DatĊ Prospektu:
Ɣ

nie istnieją Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego Spółki (nie stanowią udziału w kapitale
zakładowym),

Ɣ

Spółka nie posiada Akcji własnych, Akcji nie posiada równieĪ Īadna Spółka ZaleĪna ani osoba trzecia
działająca w imieniu lub na rzecz Spółki,

Ɣ

ani kapitał Spółki, ani Īadnej ze Spółek ZaleĪnych nie jest przedmiotem opcji, nie zostało równieĪ uzgodnione
warunkowo, ani bezwarunkowo, Īe kapitał któregokolwiek z tych podmiotów stanie siĊ przedmiotem opcji, oraz

Ɣ

nie istnieją papiery wartoĞciowe zamienne lub wymienne na papiery wartoĞciowe (w tym Akcje) Spółki ani
wyemitowane przez SpółkĊ papiery wartoĞciowe z warrantami.

Zmiany kapitału zakładowego
PoniĪej opisano zmiany kapitału zakładowego Spółki, w okresie objĊtym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami
Finansowymi, przed dniem przekształcenia spółki Stelmet sp. z o.o. sp.j. w spółkĊ akcyjną.
W dniu 14 czerwca 2012 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet S.A. podjĊło uchwałĊ w sprawie obniĪenia
kapitału zakładowego Stelmet S.A. z kwoty 25.002.000 PLN o kwotĊ 13.529.496 do kwoty 11.472.504 PLN, w związku
z umorzeniem 27.058.992 akcji na okaziciela serii A o numerach od A 22945009 do A 50004000, o wartoĞci nominalnej
0,50 PLN kaĪda. ObniĪenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 21 czerwca 2012 r.
W dniu 6 grudnia 2012 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet S.A. podjĊło uchwałĊ w sprawie przekształcenia
Stelmet S.A. w spółkĊ komandytowo-akcyjną pod firmą Stelmet II spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią spółka
komandytowo-akcyjna na warunkach okreĞlonych w planie przekształcenia przyjĊtym przez Zarząd. Zgodnie ze
wskazaną wyĪej uchwałą 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 wartoĞci nominalnej 0,50 PLN kaĪda, 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, Īe dywidenda z tych akcji przewyĪszała o połowĊ dywidendĊ przeznaczoną do
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, nadto akcje serii B korzystały z pierwszeĔstwa
zaspokojenia. Wskazane wyĪej 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. podjĊło uchwałĊ w sprawie
podwyĪszenia 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 powyĪszą uchwałą
kapitał zakładowy spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A. został podwyĪszony z kwoty 4.170.001 PLN o kwotĊ 50.000 PLN do
kwoty 4.220.001 PLN poprzez emisjĊ 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C, o wartoĞci nominalnej 0,50
PLN kaĪda i o łącznej wartoĞci nominalnej 50.000 PLN oznaczonych numerami od C 000001 do C 100000.
PodwyĪszenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 29 kwietnia 2014 r.
JednoczeĞnie, w dniu 7 kwietnia 2014 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podjĊło uchwałĊ
w sprawie obniĪenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Stelmet sp. z o.o. S.K.A. Zgodnie ze wskazaną powyĪej
uchwałą kapitał zakładowy spółki Stelmet sp. z o.o. S.K.A został obniĪony z kwoty 4.220.001 PLN o kwotĊ 4.169.955
PLN do kwoty 50.046 PLN poprzez umorzenie: (i) 10 akcji imiennych serii A, o wartoĞci nominalnej 0,50 PLN kaĪda,
naleĪących do Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą w Warszawie, (02-019), ul. Grójecka 5,
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd OkrĊgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny
pod nr RFi 788 („Rainbow Fund”); (ii) 8.339.900 imiennych niemych uprzywilejowanych akcji serii B o wartoĞci
nominalnej 0,50 PLN kaĪda, w tym 8.338.991 imiennych niemych akcji uprzywilejowanych serii B o wartoĞci 0,50 PLN
kaĪda, naleĪących do Rainbow Fund oraz 909 imiennych akcji uprzywilejowanych serii B, o wartoĞci nominalnej 0,50
PLN kaĪda, naleĪących do Stelmet sp. z o.o. Wskazane wyĪej obniĪenie 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. podjĊło uchwałĊ w sprawie
przekształcenia Stelmet sp. z o.o. S.K.A. w spółkĊ jawną pod firmą Stelmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią
spółka jawna. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Stelmet sp. z o.o. S.K.A. podjĊło równieĪ uchwałĊ w sprawie
okreĞlenia wysokoĞci wkładów wspólników spółki przekształconej, zgodnie z którą wkłady wniesione do Stelmet
sp. z o.o. S.K.A. stały siĊ na dzieĔ przekształcenia wkładami wspólników spółki przekształconej (Stelmet sp. z o.o. sp.j.).
Wskazane wyĪej przekształcenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 czerwca 2014 r.
Grupa
Na DatĊ Prospektu GrupĊ tworzy Spółka oraz szeĞü Spółek ZaleĪnych. Na DatĊ Prospektu podmiotem dominującym
Grupy jest Spółka.
PoniĪszy schemat przedstawia strukturĊ Grupy.
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Dodatkowo, Spółka posiada 33% akcji w kapitale zakładowym Zielonogórskiego Klubu ĩuĪlowego S.S.A., jednakĪe
podmiot ten nie ma istotnego wpływu na ocenĊ wysokoĞci aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków i strat
Grupy.
Spółki ZaleĪne
PoniĪej przedstawiono podstawowe informacje na temat Spółek ZaleĪnych, bĊdących podmiotami bezpoĞrednio oraz
poĞrednio zaleĪnymi od Spółki. Poza podmiotami wskazanymi poniĪej Spółka ani Īadna Spółka ZaleĪna nie posiada
udziałów lub akcji w innych podmiotach, które mogą mieü istotny wpływ na ocenĊ 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 działalnoĞci: ...................produkcja wyrobów tartacznych, produkcja pozostałych wyrobów
stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcja pozostałych
wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
uĪywanych 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 działalnoĞci: ...................spółka zawiązana w celu centralnego zarządzania 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 działalnoĞci: ...................spółka celowa zawiązana na potrzeby przeprowadzenia transakcji
nabycia udziałów Grange Fencing przez GrupĊ
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Grange Holding
Spółka posiada poĞrednio, 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 działalnoĞci: ...................spółka celowa zawiązana na potrzeby przeprowadzenia transakcji
nabycia udziałów Grange Fencing przez GrupĊ
Grange Fencing
Spółka posiada poĞrednio, 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 działalnoĞci: ...................produkcja, sprzedaĪ i dystrybucja drewnianej architektury ogrodowej
i metalowych wyrobów do ogrodzeĔ
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 działalnoĞci: ...................poĞrednictwo handlowe, sprzedaĪ produktów przemysłowych
i domowych, w szczególnoĞci wszelkich artykułów, wyrobów, towarów
i przedmiotów wykonanych z drewna i z kompozytów drzewnych
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada
Nadzorcza. Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut
oraz Regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązujące na DatĊ Prospektu. Dodatkowo, Spółka zdecydowała siĊ na
zaprezentowanie członka Kluczowej Kadry Kierowniczej jako osoby, która ma znaczenie dla stwierdzenia, Īe Spółka
posiada stosowną wiedzĊ i doĞwiadczenie do zarządzania swoją działalnoĞcią.
Zarząd
Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd.
Skład Zarządu
Zgodnie ze Statutem, Zarząd moĪe liczyü od 1 (jednego) do 5 (piĊciu) członków, w tym Prezesa Zarządu. LiczbĊ
członków Zarządu okreĞla Rada Nadzorcza w uchwale o powołaniu członków Zarządu.
Zarząd powoływany jest na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
Członek Zarządu moĪe byü odwołany lub zawieszony w czynnoĞciach uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego
Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnoĞciach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuĪszy niĪ trzy miesiące, do czasowego
wykonywania czynnoĞci członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złoĪyli rezygnacjĊ albo z innych przyczyn nie mogą
sprawowaü swoich czynnoĞci.
Kompetencje Zarządu
Zarząd kieruje działalnoĞcią Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje SpółkĊ na zewnątrz przed sądami,
organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeĪonych przez
postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
Sposób funkcjonowania Zarządu
Zarząd działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Zarządu, który moĪe
zostaü przyjĊty przez Zarząd i zatwierdzony przez RadĊ Nadzorczą. Regulamin Zarządu został zatwierdzony przez RadĊ
Nadzorczą w dniu 9 wrzeĞnia 2016 r.
Uchwały Zarządu zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią oddanych głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
Zgodnie ze Statutem, Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, okreĞla wewnĊtrzny podział zadaĔ i kompetencji miĊdzy
członków Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu moĪe
upowaĪniü innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku
nieobecnoĞci Prezesa Zarządu lub wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje najstarszy
wiekiem członek Zarządu.
JeĪeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oĞwiadczeĔ w imieniu Spółki w zakresie do kwoty 500.000 PLN
wymagane jest działanie 1 (jednego) członka Zarządu, powyĪej kwoty 500.000 PLN wymagane jest współdziałanie
2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Uchwały Zarządu mogą byü podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Ğrodków bezpoĞredniego
porozumiewania siĊ na odległoĞü. Uchwała jest waĪna, jeĪeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treĞci
projektu uchwały.
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Członkowie Zarządu
Na DatĊ Prospektu w skład Zarządu wchodzi 3 członków.
PoniĪej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu:
ImiĊ i nazwisko

Wiek

Stanowisko

Data objĊcia funkcji
w obecnej kadencji

Data upływu obecnej kadencji

Stanisław BieĔkowski ....................

63

Prezes Zarządu

1 wrzeĞnia 2015 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Przemysław BieĔkowski ................

36

Wiceprezes Zarządu

1 wrzeĞnia 2015 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Andrzej TrybuĞ ..............................

46

Członek Zarządu

1 wrzeĞnia 2015 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

ħródło: Spółka, oĞwiadczenia członków Zarządu.

Mandaty członków Zarządu wygasają nie póĨniej niĪ w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członków Zarządu, tj. za rok 2016/2017.
Adres słuĪbowy wszystkich członków Zarządu to: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra.
ĩyciorysy

zawodowe członków Zarządu

Stanisław BieĔkowski
Twórca i wieloletni Prezes Zarządu oraz jej poprzedników prawnych. W 1985 r. rozpoczął działalnoĞü gospodarczą pod
firmą PrzedsiĊbiorstwo Stelmet Stanisław BieĔkowski, na bazie którego stworzył SpółkĊ. Kieruje całoĞcią
przedsiĊbiorstwa.
W okresie od czerwca 2003 r. do marca 2008 r. związany z firmą Topdrew sp. z o.o., gdzie pełnił funkcjĊ członka rady
nadzorczej oraz prezesa zarządu (od kwietnia 2005 r. do wrzeĞnia 2006 r.). Ponadto Stanisław BieĔkowski pełnił funkcjĊ
członka rad nadzorczych w szeregu innych spółek z branĪy zajmującej siĊ 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. (styczeĔ 2005 r. do
marca 2008 r.).
Stanisław BieĔkowski jest absolwentem WyĪszej Szkoły InĪynierskiej w Zielonej Górze i posiada tytuł magistra
inĪyniera mechanika.
Przemysław BieĔkowski
Przemysław BieĔkowski jest związany ze Spółką od roku 2006, w którym został pełnomocnikiem ds. jakoĞci. NastĊpnie
pełnił szereg funkcji w Spółce, w tym dyrektora inwestycyjnego oraz dyrektora ds. rozwoju. Od 2007 r. pełnił funkcjĊ
Wiceprezesa Zarządu 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 nastĊpnie od czerwca 2006 r. do stycznia 2007 r. członek Rady
Nadzorczej. Po ukoĔczeniu 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 bankowoĞü.
W Spółce kieruje obszarem finansów, pionem technicznym oraz sprzedaĪą i produkcją pelletu.
Andrzej TrybuĞ
Andrzej TrybuĞ jest związany ze Spółką od roku 2010, w którym rozpoczął współpracĊ ze Spółką na stanowisku członka
Zarządu, dyrektora operacyjnego.
Od 1995 r., na początku kariery zawodowej, związany ze spółką Steinpol sp. z o.o., w której w okresie od listopada
1998 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcjĊ Kierownika PrzedsiĊbiorstwa, póĨniej członka zarządu (sierpieĔ 2001 do czerwca
2007 r.), a nastĊpnie w okresie od czerwca 2007 r. do marca 2008 r. Dyrektora Zakładu. Przed rozpoczĊciem współpracy
ze Spółką pełnił funkcjĊ prezesa zarządu w spółce Transport Spedycja Grabowski sp. z o.o.
Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Zootechnika, gdzie uzyskał stopieĔ magistra inĪyniera. Ponadto,
Andrzej Trybus ukoĔczył kurs zarządzania organizowany przez Gustaw Kaser Training Management oraz szkolenie dla
członków rad nadzorczych spółek Skarbu PaĔstwa. Licencjonowany wykładowca Stowarzyszenia REFA Wielkopolska.
W Spółce kieruje obszarem produkcji, sprzedaĪy i logistyki.
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Funkcje pełnione przez członków Zarządu w innych spółkach
PoniĪej przedstawiono informacje na temat innych spółek, w których w okresie ostatnich 5 (piĊciu) lat członkowie
Zarządu: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w wypadku
spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej wiĊcej
niĪ 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami.

ImiĊ i nazwisko

Stanisław BieĔkowski .......................

Przemysław BieĔkowski ...................

Andrzej TrybuĞ..................................

ħródło: oĞwiadczenia członków Zarządu.
__________________________
* Oznacza Spółki z Grupy.
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Spółka

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest
pełniona na DatĊ
Prospektu?

Stelmet sp. z o.o.

Prezes zarządu 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 zarządu

Tak

Stelmet IP sp. z o.o.*

Prezes zarządu

Tak

Zielonogórski Klub ĩuĪlowy S.S.A.

Członek rady nadzorczej

Tak

LubiĊcin-Helenówek sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

SCI IMMAWENIR

Wspólnik

Tak

BieĔkowski & BieĔkowski sp.j.

Wspólnik

Nie

Natur System SARL*

Wspólnik

Nie

Parrot I sp. z o.o.

Prezes zarządu oraz wspólnik

Nie

Stel-Invest sp. z o.o.

Wspólnik

Nie

Stel-Invest II

Wspólnik

Nie

UK Investment*

Prezes Zarządu

Tak

Janus sp. z o.o. w likwidacji

Wspólnik

Tak

Ensore sp. z o.o.

Wspólnik
Prezes zarządu

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 zarządu

Tak

Airfun sp. z o.o.

Wspólnik

Nie

BieĔkowski & BieĔkowski 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 zarządu

Nie

Grono S.S.A

Członek rady nadzorczej

Nie

Stel-Invest sp. z o.o.

Prezes zarządu

Tak

Willet 4 sp. z o.o.

Prezes zarządu

Tak

Lumel Alucast sp. z o.o.

Członek rady nadzorczej

Tak

Grange Holding Ltd.*

Członek rady dyrektorów

Tak

Natur System SARL*

Dyrektor

Tak

Zielonogórski Klub ĩuĪlowy S.S.A.

Członek rady nadzorczej

Nie

Fundacja „Bezpieczne Miasto”

Członek rady nadzorczej

Nie
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Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnoĞcią Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalnoĞci.
Skład
Skład Rady Nadzorczej przed dniem dematerializacji Akcji
Do dnia dematerializacji Akcji Rada Nadzorcza składa siĊ 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. LiczbĊ członków Rady Nadzorczej okreĞla Walne Zgromadzenie.
Skład Rady Nadzorczej od dnia dematerializacji Akcji
Od dnia dematerializacji Akcji Rada Nadzorcza liczy od 5 (piĊciu) do 9 (dziewiĊciu) członków wybieranych na okres
wspólnej kadencji, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej
wynosi 3 (trzy) lata. LiczbĊ członków Rady Nadzorczej okreĞla 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 (piĊü).
Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryterium niezaleĪnoĞci
Zgodnie z postanowieniami Statutu w skład Rady Nadzorczej powinny wchodziü co najmniej dwie osoby spełniające
kryteria niezaleĪnoĞci zgodne z Załącznikiem II do zaleceĔ Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących
roli dyrektorów niewykonawczych lub bĊdących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej) („Zalecenia KE”). NiezaleĪnie od postanowieĔ Załącznika II do ZaleceĔ KE, osoba bĊdąca pracownikiem
Spółki, podmiotu zaleĪnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak równieĪ osoba związana z tymi podmiotami umową
o podobnym charakterze nie moĪe byü uznana za spełniającą kryteria niezaleĪnoĞci opisane w Załączniku II do ZaleceĔ
KE. Dodatkowo, za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające niezaleĪnoĞü członka Rady Nadzorczej są uznawane
rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi powyĪsze kryteria oraz kryteria niezaleĪnoĞci w rozumieniu Załącznika II do
ZaleceĔ KE są: Andrzej Markiewicz oraz Piotr Łagowski.
Kompetencje
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleĪy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnoĞcią Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalnoĞci.
Do dnia dematerializacji Akcji, do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek
Handlowych, naleĪy: (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalnoĞci Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
w zakresie ich zgodnoĞci z ksiĊgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku albo pokrycia straty, a takĪe składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników tej oceny, (ii) zawieszanie, z waĪnych powodów, w czynnoĞciach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuĪszy niĪ trzy miesiące, do czasowego
wykonywania czynnoĞci członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złoĪyli rezygnacjĊ albo z innych przyczyn nie mogą
sprawowaü swoich czynnoĞci, (iii) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, (iv) wybieranie podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdaĔ finansowych, (v) wyraĪanie zgody na nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci lub prawa
uĪytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomoĞci lub w prawie wieczystego uĪytkowania przysługujących Spółce.
Od dnia dematerializacji Akcji, do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w Kodeksie Spółek
Handlowych, naleĪy: (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalnoĞci Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
w zakresie ich zgodnoĞci z ksiĊgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku albo pokrycia straty, a takĪe składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
z wyników tej oceny, (ii) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo–finansowych, budĪetu
oraz planów strategicznych Spółki, (iii) zawieszanie, z waĪnych powodów, w czynnoĞciach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuĪszy niĪ trzy miesiące, do
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czasowego wykonywania czynnoĞci członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złoĪyli rezygnacjĊ albo z innych
przyczyn nie mogą sprawowaü swoich czynnoĞci, (iv) powoływanie komitetów, o których mowa w § 20 Statutu, (v)
wyraĪanie zgody na wypłatĊ zaliczki na poczet dywidendy, (vi) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia
członków Zarządu, (vii) wybieranie lub zmienianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych Spółki
oraz do przeprowadzenia czynnoĞci rewizji finansowej Spółki, (viii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających byü
przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, (ix) zawieranie przez SpółkĊ lub jej spółki zaleĪne umowy poza zakresem
zwykłej działalnoĞci Spółki (w tym umowy poĪyczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji lub
udzielania porĊczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osób trzecich, z wyłączeniem spółek
zaleĪnych w zakresie ich zwykłej działalnoĞci) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników majątku, zaciągniĊcia
zobowiązania, lub rozporządzenia prawem o wartoĞci przekraczającej kwotĊ 10.000.000,00 PLN (dziesiĊü milionów
złotych) lub jej równowartoĞci w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji, (x)
wyraĪanie zgody na zawarcie przez SpółkĊ istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalnoĞci operacyjnej przez SpółkĊ z podmiotem zaleĪnym, w którym Spółka posiada wiĊkszoĞciowy udział
kapitałowy, (xi) wyraĪanie zgody na nabycie, zbycie lub obciąĪenie nieruchomoĞci lub prawa uĪytkowania wieczystego
albo udziału w nieruchomoĞci lub w prawie wieczystego uĪytkowania przysługujących Spółce.
JednoczeĞnie, od dna dematerializacji Akcji, zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynnoĞci przewidzianych
w zatwierdzonym przez RadĊ Nadzorczą rocznym planie rzeczowoǦfinansowym Spółki, chyba Īe warunki takiej
czynnoĞci są istotnie róĪne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo-finansowym.
Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje RadĊ Nadzorczą wobec innych
organów Spółki. W przypadku nieobecnoĞci Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku,
uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o których mowa powyĪej, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej, o ile taki został wybrany. JeĞli Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie został wybrany, w przypadku
nieobecnoĞci Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, o których mowa powyĪej, wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej lub inny członek Rady
Nadzorczej wskazany przez RadĊ Nadzorczą.
Przewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku nieobecnoĞci Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym
stanowisku, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
W przypadku nieobecnoĞci Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakatu na tym stanowisku prawo do zwołania
i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza moĪe
zostaü zwołana równieĪ przez 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej okreĞla termin posiedzenia i miejsce
obrad.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeĪeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej
członkowie zostali zaproszeni, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
o ile został powołany.
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza moĪe podejmowaü uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Ğrodków bezpoĞredniego
porozumiewania na odległoĞü. Uchwały podjĊte przez RadĊ Nadzorczą w tym trybie są waĪne, gdy wszyscy członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treĞci projektu uchwały.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą równieĪ braü udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos
na piĞmie za poĞrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piĞmie nie moĪe dotyczyü spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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Komitety Rady Nadzorczej
W dniu 9 wrzeĞnia 2016 r. Rada Nadzorcza powołała komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzą: Andrzej
Markiewicz (przewodniczący), Piotr Łagowski oraz Dominika BieĔkowska.
Zgodnie ze Statutem przewodniczący komitetu audytu powinien spełniaü kryteria niezaleĪnoĞci w rozumieniu Załącznika
II do ZaleceĔ KE. Na DatĊ Prospektu Piotr Łagowski oraz Andrzej Markiewicz spełniają kryteria niezaleĪnoĞci
w rozumieniu przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach, a dodatkowo Andrzej Markiewicz posiada kwalifikacje
z zakresu rachunkowoĞci, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
Zgodnie ze Statutem do zadaĔ komitetu audytu naleĪy w szczególnoĞci: (i) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą
siĊ audytem wewnĊtrznym; (ii) monitorowanie procesu sprawozdawczoĞci finansowej, skutecznoĞci systemów kontroli
wewnĊtrznej, funkcji audytu wewnĊtrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynnoĞci rewizji finansowej,
niezaleĪnoĞci biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych, w tym w wypadku
Ğwiadczenia na rzecz Spółki innych niĪ rewizja finansowa usług; a takĪe (iii) rekomendowanie Radzie Nadzorczej
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych do przeprowadzenia czynnoĞci rewizji finansowej Spółki.
Rada Nadzorcza moĪe powołaü równieĪ inne komitety, w szczególnoĞci komitet nominacji i wynagrodzeĔ. Szczegółowe
zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów okreĞla Regulamin Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej
Na DatĊ Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków.
PoniĪej przedstawiono wybrane informacje na temat obecnych członków Rady Nadzorczej:
ImiĊ i nazwisko

Wiek

Stanowisko

Data objĊcia funkcji
w obecnej kadencji

Data upływu obecnej kadencji

Paweł Dąbek ................................

30

Przewodniczący Rady Nadzorczej

1 wrzeĞnia 2015 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Andrzej Markiewicz.....................

40

Sekretarz Rady Nadzorczej

13 czerwca 2016 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Małgorzata BieĔkowska ...............

61

Członek Rady Nadzorczej

7 wrzeĞnia 2016 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Dominika BieĔkowska .................

31

Członek Rady Nadzorczej

1 wrzeĞnia 2015 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

Piotr Łagowski .............................

49

Członek Rady Nadzorczej

13 czerwca 2016 r.

1 wrzeĞnia 2018 r.

ħródło: Spółka, oĞwiadczenia członków Rady Nadzorczej.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają nie póĨniej niĪ w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej, tj. za rok
2016/2017.
W związku z przekształceniem Spółki ze spółki jawnej w spółkĊ akcyjną od dnia 1 wrzeĞnia 2015 r. w Spółce zaczĊła
funkcjonowaü Rada Nadzorcza licząca 3 członków. W skład Rady Nadzorczej weszła, miĊdzy innymi, Małgorzata
BieĔkowska. JednakĪe ze wzglĊdu na fakt, Īe Małgorzata BieĔkowska była w tym czasie zatrudniona w Spółce na
umowĊ o pracĊ i podlegała bezpoĞrednio członkowi Zarządu, zgodnie z przepisem art. 387§2 Kodeksu Spółek
Handlowych nie mogła pełniü tej funkcji.
W związku z tym, Īe Małgorzata BieĔkowska nie mogła pełniü 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 wrzeĞnia 2015 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w niepełnym
składzie. Tym samym, uchwały podejmowane przez RadĊ Nadzorczą od dnia 1 wrzeĞnia 2015 r. były wadliwe. Zgodnie
z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w zakresie czynnoĞci dla których jedynie statut spółki akcyjnej wymaga zgody
rady nadzorczej, czynnoĞci takie podejmowane bez zgody rady nadzorczej są waĪne. Natomiast w wypadku uchwał dla
których ustawa, a nie tylko statut, wymaga zgody rady nadzorczej, czynnoĞci dokonane bez uzyskania takiej zgody są
bezwzglĊdnie niewaĪne. W okresie od dnia 1 wrzeĞnia 2015 r. kiedy to Spółka została przekształcona ze spółki jawnej
w spółkĊ akcyjną, Spółka podejmowała wyłącznie uchwały z pierwszej kategorii. W konsekwencji uchwały te były waĪne.
W dniu 7 wrzeĞnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało MałgorzatĊ BieĔkowską w skład Rady Nadzorczej.
Pomimo tego, Īe uchwały podejmowane przez RadĊ Nadzorczą były waĪne w celu uporządkowania spraw korporacyjnych
Spółki w dniu 9 wrzeĞnia 2016 r. Rada Nadzorcza przyjĊła uchwałĊ potwierdzającą wszystkie uchwały podejmowane od
1 wrzeĞnia 2015 r. Uchwały te dotyczyły: zgody na nabycie nieruchomoĞci, okreĞlenia zasad wynagradzania członków
Zarządu, zgody na zbycie nieruchomoĞci, wyboru przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej, wyboru podmiotu
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uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych oraz czynnoĞci związanych z oceną sprawozdaĔ finansowych Spółki
oraz sprawozdaĔ Zarządu.
ĩyciorysy

zawodowe członków Rady Nadzorczej

Małgorzata BieĔkowska
Małgorzata BieĔkowska ukoĔczyła WyĪszą SzkołĊ Pedagogiczną w Zielonej Górze na kierunku pedagogika szkolna,
gdzie po zakoĔczeniu studiów zajmowała równieĪ stanowisko asystenta.
Związana ze Spółką oraz jej poprzednikami prawnymi od 1985 r. W latach 1985–2006 pełniła funkcjĊ doradcy ds.
marketingowych, nastĊpnie do dnia 5 sierpnia 2016 r. pełniła funkcjĊ doradcy Zarządu ds. organizacyjnych, a w chwili
obecnej pełni funkcjĊ głównego specjalisty ds. organizacji. Wieloletni członek rad nadzorczych poprzedników prawnych
Spółki. W okresie od lipca 2006 r. do stycznia 2009 r. prokurent Spółki.
Adres słuĪbowy Małgorzaty BieĔkowskiej to: Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra.
Dominika BieĔkowska
Absolwentka Uniwersytetu Wisconsin-Madison na kierunku biologii molekularnej, uzyskała stopieĔ 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
stopieĔ MBA (Master of Business Administration) w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii w Berlinie
(European School of Management and Technology).
Dominika BieĔkowska pełni funkcjĊ członka Rady Nadzorczej od 1 wrzeĞnia 2015 r. (w tym od 1 wrzeĞnia 2015 r. do
14 czerwca 2016 r. sprawowała funkcjĊ Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, od 15 czerwca 2016 r. sprawuje funkcjĊ
Członka Rady Nadzorczej). W okresie od listopada 2013 r. do marca 2015 r. zajmowała w Spółce stanowisko doradcy
Zarządu ds. nowych technologii, a nastĊpnie od marca 2015 r. do koĔca stycznia 2016 r. – managera ds. rozwoju. Oprócz
funkcji pełnionych w Spółce Dominika BieĔkowska od lutego 2016 r. współpracuje z firmą ÜberEnergy z siedzibą
w Berlinie, w której odpowiada za rozwój biznesu oraz marketing.
Adres słuĪbowy Dominiki BieĔkowskiej to: Humboldt-Universitat zu Berlin, Grunderhaus, Projekt ÜberEnergy,
Luisenstrasse 53, 10117 Berlin, Republika Federalna Niemiec.
Paweł Dąbek
Paweł Dąbek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował prawo na Uniwersytecie
w Lublanie oraz ukoĔczył studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku menadĪer sportu. Po
odbyciu aplikacji adwokackiej przy OkrĊgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze w latach 2010-2013, w roku 2014
zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listĊ adwokatów przy OkrĊgowej Radzie Adwokackiej w Zielonej Górze.
Rozpoczął karierĊ zawodową w 2008 r. poprzez współpracĊ z zielonogórskimi kancelariami adwokackimi, gdzie do
ukoĔczenia aplikacji adwokackiej w roku 2013 Ğwiadczył pomoc prawną na rzecz klientów tych kancelarii. Od 2014 r.
prowadzi jednoosobową działalnoĞü gospodarczą w formie własnej kancelarii adwokackiej. W latach 2011-2013 oraz
2013-2015 współpracował równieĪ w charakterze prawnika z Akademickim Klubem Integracji Społecznej oraz Centrum
Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
Adres słuĪbowy Pawła Dąbka to ul. ĩeromskiego 19/1, 65-066 Zielona Góra.
Piotr Łagowski
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie, gdzie uzyskał tytuł magistra.
Piotr Łagowski rozpoczął karierĊ zawodową w 1992 r., podejmując współpracĊ z ING BH Consultants na stanowisku
młodszego konsultanta, gdzie pracował do roku 1993. NastĊpnie, związany z Hanseatic Investment Services, jako
konsultant. W latach 1995-1999 Piotr Łagowski pełnił funkcjĊ dyrektora inwestycyjnego w funduszu Creditanstalt-SCG
Fund Management S.A. Po zakoĔczeniu współpracy z Creditanstalt-SCG Fund Management S.A. związał siĊ z grupą
kapitałową Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie (obecnie spółka Pfleiderer Grajewo S.A.), gdzie pełnił w latach
1999-2001 funkcjĊ członka zarządu 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 funkcjĊ dyrektora w spółce
Pekao Access sp. z o.o. (2001-2005) oraz członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju spółek Boryszew S.A. oraz
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Impexmetal S.A. (2005-2006). Od roku 2007 prowadzi własną działalnoĞü gospodarczą w zakresie doradztwa
biznesowego.
Adres słuĪbowy Piotra Łagowskiego to ul. Cegłowska 12/1, 01-803 Warszawa.
Andrzej Markiewicz
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku marketingu i zarządzania (specjalizacja funkcjonowanie
i rozwój przedsiĊbiorstw), gdzie uzyskał tytuł magistra.
Andrzej Markiewicz rozpoczął karierĊ zawodową w 1998 r., podejmując współpracĊ z Krakowskim Domem Maklerskim
S.A. (obecnie: IDM S.A.) na stanowisku analityka. NastĊpnie, do maja 2000 r. związany z AmerLex S.A. w charakterze
analityka finansowego. Po zakoĔczeniu współpracy z AmerLex S.A. pracował kolejno w LG Petro Bank S.A.
(wewnĊtrzny fundusz Internet Venture Fund), iSpark sp. z o.o., Polkomtel S.A. oraz One Agenda Ltd. (Warsaw). Od
wrzeĞnia 2004 r. związany przez piĊü lat z Betacom S.A., gdzie pełnił funkcjĊ członka rady nadzorczej. WiĊkszoĞü
dotychczasowej kariery zawodowej współpracował z mCorporate Finance (d. BRE Corporate Finance) na stanowisku
wicedyrektora, a nastĊpnie dyrektora (luty 2006 do lutego 2016). Od kwietnia 2016 r. prowadzi własną działalnoĞü
gospodarczą jako niezaleĪny bankier inwestycyjny.
Adres słuĪbowy Andrzeja Markiewicza to ul. Wąwozowa 2/3, 02-796 Warszawa.
Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach
PoniĪej przedstawiono informacje na temat innych spółek, w których w okresie ostatnich 5 (piĊciu) lat członkowie Rady
Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały (w wypadku
spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej wiĊcej
niĪ 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) byli wspólnikami.
ImiĊ i nazwisko
Małgorzata BieĔkowska ...............

Spółka

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest pełniona
na DatĊ Prospektu?

Willet 4 sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Stelmet Bioenergia sp. z o.o.

Członek rady nadzorczej

Nie

Grange Holding*

Członek rady dyrektorów

Tak

Silverto sp. z o.o.

Wspólnik

Tak

Paweł Dąbek ................................

Free Energy ZG sp. z o.o.

Wspólnik

Nie

Piotr Łagowski .............................

Colian Holding S.A.

Członek rady nadzorczej

Tak

Andrzej Markiewicz.....................

-

-

-

Dominika BieĔkowska .................

ħródło: Spółka, oĞwiadczenia członków Rady Nadzorczej.
___________________________
* Oznacza Spółki z Grupy.

Kluczowa Kadra Kierownicza
Spółka traktuje Piotra Leszkowicza, pełniącego w Spółce funkcjĊ dyrektora finansowego, jako osobĊ, która ma znaczenie
dla stwierdzenia, Īe Spółka posiada stosowną wiedzĊ i doĞwiadczenie do zarządzania swoją działalnoĞcią.
ĩyciorys

Piotr Leszkowicz jest związany ze Spółką od roku 2008, w którym rozpoczął pracĊ na stanowisku dyrektora
finansowego. Dodatkowo pełni funkcjĊ członka zarządu Grange Fencing Ltd. od chwili jej przejĊcia w roku 2014 przez
GrupĊ. W Spółce kieruje operacyjnie pracą pionu ksiĊgowoĞci i pionu finansów, w skład którego wchodzi równieĪ dział
controllingu.
Swoją karierĊ zawodową rozpoczął w 1993 r. w spółce Schöller Artykuły SpoĪywcze sp. z o.o., bĊdącej polską spółką
niemieckiego koncernu Schöller Eiskrem, początkowo w dziale przetwarzania danych, organizacji produkcji, a nastĊpnie
w dziale controllingu, gdzie od roku 1998 sprawował funkcjĊ kierownika tego działu.
Od maja 2002 r. związany z Steinpol OK Meble sp. z o.o., gdzie pełnił funkcjĊ dyrektora finansowego i członka zarządu
do roku 2007. W trakcie współpracy z grupą Steinhoff pełnił równolegle funkcje dyrektora finansowego i członka
zarządu takĪe 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 inĪyniera elektronika. Ponadto
Piotr Leszkowicz ukoĔczył Certificate Stage kwalifikacji ACCA oraz kurs zarządzania organizowany przez Gustaw
Kaser Training Management.
Adres słuĪbowy 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 (piĊciu) lat i na DatĊ Prospektu członek Kluczowej Kadry Kierowniczej pełnił funkcjĊ członka
zarządu w Grange Fencing. Oprócz pełnienia ww. funkcji w okresie ostatnich 5 (piĊciu) lat członek Kluczowej Kadry
Kierowniczej: (i) nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych spółek, (ii) nie posiadał akcji
(w wypadku spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie
zapewniającej wiĊcej niĪ 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) nie był wspólnikiem w Īadnej spółce.
Pozostałe informacje na temat członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej
Zgodnie z oĞwiadczeniami złoĪonymi przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, poza wyjątkami opisanymi poniĪej
oraz w Prospekcie (zob. rozdz. „Zarządzanie i ład korporacyjny – Zarząd – Funkcje pełnione przez członków Zarządu
w innych spółkach” oraz „Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Funkcje pełnione przez członków Rady
Nadzorczej w innych spółkach” oraz „Zarządzanie i ład korporacyjny – Pozostałe informacje na temat członków
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Sprawowanie funkcji administracyjnych,
zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji”), w okresie ostatnich 5 (piĊciu) lat Īaden z członków
Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej:
Ɣ

nie był udziałowcem/akcjonariuszem Īadnej spółki kapitałowej ani wspólnikiem w spółce osobowej,

Ɣ

nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym akcje reprezentujące wiĊcej niĪ 1% głosów na walnym
zgromadzeniu takiej spółki,

Ɣ

nie prowadził działalnoĞci poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki,

Ɣ

nie został skazany za przestĊpstwo oszustwa,

Ɣ

nie był podmiotem Īadnych postĊpowaĔ lub sankcji nałoĪonych przez organy administracji lub inne organy
nadzorcze (w tym organizacje zawodowe), ani

Ɣ

nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyĪszego
kierownictwa w podmiotach, wzglĊdem których ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postĊpowanie
upadłoĞciowe, likwidacyjne lub inne postĊpowanie podobnego rodzaju,

Ɣ

ponadto, wobec wyĪej wskazanych osób Īaden sąd nie wydał zakazu pełnienia funkcji w organach
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądĨ zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki.

Powiązania rodzinne
Stanisław BieĔkowski, pełniący funkcjĊ Prezesa Zarządu, oraz Małgorzata BieĔkowska, pełniąca funkcjĊ członka Rady
Nadzorczej, są małĪeĔstwem oraz rodzicami Przemysława i Dominiki BieĔkowskich, którzy pełnią w Spółce,
odpowiednio, funkcjĊ Wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej.
PomiĊdzy pozostałymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczową Kadrą Kierowniczą nie wystĊpują Īadne
powiązania rodzinne.
Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w innych podmiotach
Poza wyjątkami opisanymi powyĪej, Īaden członek Zarządu, Rady Nadzorczej ani Kluczowej Kadry Kierowniczej nie
sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce ani nie pełni poza
Spółką Īadnych waĪnych funkcji, które mogłyby byü istotne dla Spółki.
Konflikt interesów
Zgodnie z informacjami wskazanymi w punkcie „Powiązania rodzinne” Stanisław BieĔkowski, pełniący funkcjĊ Prezesa
Zarządu, oraz Małgorzata BieĔkowska, pełniąca funkcjĊ członka Rady Nadzorczej są małĪeĔstwem oraz rodzicami
Przemysława i Dominiki BieĔkowskich, którzy pełnią w Spółce, odpowiednio, funkcjĊ Wiceprezesa Zarządu oraz
członka Rady Nadzorczej. W związku z istnieniem wyĪej wskazanych powiązaĔ rodzinnych istnieje ryzyko wystąpienia
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potencjalnych konfliktów interesów, w szczególnoĞci w zakresie związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru
Rady Nadzorczej nad Zarządem.
Poza wyjątkami opisanymi powyĪej, pomiĊdzy członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry
Kierowniczej nie wystĊpują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiĊdzy ich interesem osobistym
a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.
Umowy i porozumienia z członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej
W okresie objĊtym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi, jak równieĪ do Daty Prospektu, poza
transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, Spółka nie dokonywała innych transakcji z członkami Zarządu,
członkami Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej ani nie dokonała wypłaty ĞwiadczeĔ poza
Ğwiadczeniami z tytułu wynagrodzeĔ za pełnienie funkcji w organach Spółki i Spółek Grupy lub Ğwiadczeniem pracy na
rzecz Spółki lub Spółek z Grupy, opisanymi w niniejszym rozdziale. Transakcje dokonywane z członkami Zarządu oraz
Rady Nadzorczej zostały opisane w rozdziale „Transakcje z podmiotami powiązanymi”.
Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których
powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej
Zgodnie z oĞwiadczeniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie istnieją Īadne umowy lub porozumienia ze znacznymi
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członków Zarządu lub członków
Rady Nadzorczej, lub teĪ członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mają wiedzy w zakresie takich porozumieĔ.
Udział członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej w Ofercie
Na DatĊ Prospektu członkowie Rady Nadzorczej Małgorzata BieĔkowska, Dominika BieĔkowska oraz Paweł Dąbek,
Andrzej TrybuĞ, członek Zarządu, oraz Piotr Leszkowicz, członek Kluczowej Kadry Kierowniczej, nie podjĊli jeszcze
decyzji o udziale w Ofercie. Natomiast pozostali członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zamierzają uczestniczyü
w Ofercie i nabywaü Akcji Oferowanych.
Z uwagi na pełnienie przez powyĪsze osoby, z wyłączeniem członka Kluczowej Kadry Kierowniczej, funkcji w organach
Spółki, w razie podjĊcia decyzji o udziale w Ofercie, informacje na temat dokonanych przez nie transakcji dotyczących
Akcji bĊdą przekazywane do publicznej wiadomoĞci na zasadach okreĞlonych w obowiązujących przepisach prawa,
w tym w art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Akcje lub prawa do Akcji bĊdące w posiadaniu członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej
Poza informacjami dotyczącymi podmiotów, którym poĞrednio lub bezpoĞrednio, przysługują akcje Spółki, o których
mowa w rozdziale „Akcjonariusz Sprzedający – Akcjonariusze Spółki” na DatĊ Prospektu Īaden członek Zarządu, Rady
Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie posiada Akcji bądĨ praw do nabycia Akcji.
W związku z faktem, Īe na DatĊ Prospektu, z zastrzeĪeniem wyjątków wskazanych powyĪej, Īaden członek Zarządu,
Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie posiada Akcji bądĨ praw do nabycia Akcji, na DatĊ Prospektu
nie istnieją Īadne uzgodnienia pomiĊdzy członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej dotyczące ograniczeĔ
w zakresie zbycia posiadanych przez nich akcji Spółki.
Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji
Zgodnie z oĞwiadczeniami złoĪonymi przez członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej,
w okresie ostatnich 5 (piĊciu) latach wyłącznie Stanisław oraz Małgorzata BieĔkowscy, pełniący, odpowiednio, funkcjĊ
Prezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej sprawowali funkcje zarządzające lub nadzorujące w spółkach w stanie
likwidacji lub upadłoĞci. Stanisław oraz Małgorzata BieĔkowscy pełnili funkcje członków rady nadzorczej spółki Holz
im Garten S.A. w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze do dnia 27 marca 2009 r. – spółka została wykreĞlona z KRS
w dniu 25 kwietnia 2014 r. oraz funkcje członków rady nadzorczej spółki „Drewno i Ogród” sp. z o.o. w likwidacji
z siedzibą w Jeleniowie do dnia 20 maja 2004 r. – spółka została wykreĞlona z KRS w dniu 31 sierpnia 2011 r.
Poza wyjątkami opisanymi powyĪej, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej nie
sprawowali ani nie sprawują funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która została
postawiona w stan likwidacji.

211

STELMET S.A.

Wynagrodzenie i warunki umów o pracĊ członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej
Kadry Kierowniczej
Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu
Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat umów zawartych pomiĊdzy członkami Zarządu a Spółką.
Data zawarcia umowy o pracĊ

Okres, na który zawarto
umowĊ

Funkcja

Stanisław BieĔkowski ..................................

1 marca 2001 r.

Czas nieokreĞlony

Dyrektor Naczelny

Przemysław BieĔkowski ..............................

9 paĨdziernika 2006 r.

Czas nieokreĞlony

Dyrektor Zarządzający

Czas nieokreĞlony

Dyrektor Operacyjny

ImiĊ i nazwisko

Andrzej TrybuĞ.............................................

2 stycznia 2015 r.

1

ħródło: Spółka.
__________________________
Andrzej TrybuĞ współpracuje ze Spółką od 1 listopada 2010 r. Przed zawarciem ze Spółką umowy o pracĊ Andrzej TrybuĞ Ğwiadczył usługi na rzecz
Spółki na podstawie kontraktu menedĪerskiego.
1

Umowy o pracĊ zawarte z członkami Zarządu Stanisławem BieĔkowskim oraz Przemysławem BieĔkowskim zawierają
podstawowe postanowienia wymagane przepisami prawa pracy obejmujące, miĊdzy innymi, opis zajmowanego
stanowiska oraz wysokoĞü wynagrodzenia. Ponadto, umowa o pracĊ zawarta z Andrzejem Trybusiem, poza
podstawowymi postanowieniami wymaganymi przepisami prawa pracy, wskazuje m.in. dodatkowe elementy
wynagrodzenia (takie jak prawo korzystania ze słuĪbowego samochodu, komputera oraz telefonu komórkowego) oraz
zakres zakazu konkurencji.
Umowy o pracĊ z członkami Zarządu zawarte zostały na czas nieokreĞlony. Umowy o pracĊ zawarte ze Stanisławem
BieĔkowskim oraz Przemysławem BieĔkowskim mogą zostaü rozwiązane z zachowaniem ustawowego trzymiesiĊcznego
okresu wypowiedzenia, natomiast okres wypowiedzenia umowy o pracĊ z Andrzejem Trybusiem wynosi szeĞü miesiĊcy.
MiesiĊczne podstawowe wynagrodzenie kaĪdego z członków Zarządu okreĞlone w umowach o pracĊ wynosi 25,0 tys. zł
brutto. Ponadto, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu otrzymują dodatkowe miesiĊczne
wynagrodzenie z tytuły pełnienia funkcji członka Zarządu w nastĊpującej wysokoĞci: (a) Stanisław BieĔkowski – 75,0
tys. PLN brutto; (b) Przemysław BieĔkowski – 60,0 tys. PLN brutto; oraz (c) Andrzej TrybuĞ – 30,0 tys. PLN brutto.
Umowa o pracĊ zawarta z Andrzejem Trybusiem okreĞla zakres zakazu konkurencji wobec Spółki. Andrzej TrybuĞ
zobowiązany jest do powstrzymywania siĊ od wszelkiej działalnoĞci sprzecznej z interesami Spółki i nie moĪe prowadziü
działalnoĞci konkurencyjnej wobec Spółki w jakiejkolwiek formie i na jakiejkolwiek podstawie prawnej w okresie
trwania stosunku pracy oraz jednego roku od rozwiązania umowy o pracĊ. Andrzej TrybuĞ w szczególnoĞci musi
powstrzymywaü siĊ od, miĊdzy innymi: (a) Ğwiadczenia pracy na rzecz podmiotu prowadzącego działalnoĞü
konkurencyjną wobec Spółki; (b) obejmowania funkcji w organach zarządzających podmiotów prowadzących
działalnoĞü konkurencyjną wobec Spółki; czy (c) uczestniczenia w przedsiĊwziĊciach lub podmiotach prowadzących
działalnoĞü konkurencyjną wobec Spółki, w szczególnoĞci przez wnoszenie wkładów oraz nabywanie udziałów lub akcji.
Zgodnie z umową o pracĊ pomiĊdzy Spółką a Andrzejem Trybusiem przez działalnoĞü konkurencyjną naleĪy rozumieü
zorganizowaną w dowolnej formie prawnej działalnoĞü kaĪdego podmiotu, której zakres obejmuje działalnoĞü
pokrywającą siĊ w całoĞci lub w istotnej czĊĞci z rzeczywiĞcie wykonywanym przez SpółkĊ przedmiotem działalnoĞci.
PowyĪsze ograniczenia nie znajdują zastosowania w stosunku do Spółek z Grupy oraz spółki Stelmet sp. z o.o. W okresie
objĊtym zakazem konkurencji, po ustaniu stosunku pracy Andrzejowi Trybusiowi przysługuje odszkodowanie (ryczałt)
w wysokoĞci 25% rocznego wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie jest płatne
z dołu w ostatnim dniu miesiąca po rozwiązaniu umowy o pracĊ. Pozostali członkowie Zarządu nie zawarli ze Spółką
umów o zakazie konkurencji.
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W tabeli poniĪej przedstawiono wysokoĞü wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Zarządu od
Spółki oraz Spółek ZaleĪnych za rok zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r.
Wynagrodzenie otrzymane
od Spółki1
Wynagrodzenie
podstawowe

Wynagrodzenie otrzymane
od Spółek ZaleĪnych

Wynagrodzenie
dodatkowe

ImiĊ i nazwisko

Wynagrodzenie
podstawowe

Wynagrodzenie
dodatkowe

(w tys. PLN)

Stanisław BieĔkowski .............

25,0

75,4

0

0

Przemysław BieĔkowski .........

25,0

60,4

0

0

Andrzej TrybuĞ .......................

25,0

30,3

0

0

ħródło: Spółka.
___________________________
Od dnia 1 czerwca 2014 r. do 1 wrzeĞnia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółkĊ akcyjną) sprawy Spółki
(funkcjonującej w tym czasie w formie spółki jawnej) prowadził upowaĪniony wspólnik – Stelmet sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 395445)
– działający poprzez swoich przedstawicieli. Wspólnik otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki.

1

Łączna wartoĞü wynagrodzenia otrzymanego od Spółki oraz Spółek ZaleĪnych przez wyĪej wymienionych członków
Zarządu za rok zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. wyniosła 241,1 tys. PLN. ĝwiadczenia te obejmowały wynagrodzenia
z tytułu: (a) wynagrodzenia za pracĊ; (b) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu; oraz (c) przychód
z tytułu korzystania z rzeczy – samochód słuĪbowy do celów prywatnych jako element wynagrodzenia dodatkowego.
Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej
W tabeli poniĪej przedstawiono wysokoĞü wynagrodzenia otrzymanego przez poszczególnych członków Rady
Nadzorczej od Spółki za rok zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r.
Wynagrodzenie otrzymane Wynagrodzenie otrzymane
od Spółki
od Spółki
z tytułu umowy
z tytułu pełnienia funkcji
o pracĊ 1
członków Rady Nadzorczej
ImiĊ i nazwisko

(w tys. PLN)

(w tys. PLN)

Małgorzata BieĔkowska ..........................................................................................................

15,4

3,0

Dominika BieĔkowska ............................................................................................................

10,4

3,0

Paweł Dąbek ...........................................................................................................................

0

3,0

Piotr Łagowski ........................................................................................................................

0

2

0

0

2

0

Andrzej Markiewicz................................................................................................................

ħródło: Spółka.
___________________________
1
Od dnia 2 stycznia 2013 r. do 1 wrzeĞnia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółkĊ akcyjną) w Spółce nie
funkcjonowała Rada Nadzorcza.
2
Piotr Łagowski oraz Andrzej Markiewicz zostali powołani w skład Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2016 r.

Łączna wartoĞü wynagrodzenia otrzymanego od Spółki przez wyĪej wymienionych członków Rady Nadzorczej za rok
zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. wyniosła 34,8 tys. PLN. Wynagrodzenie wypłacane Małgorzacie oraz Dominice
BieĔkowskim obejmuje zarówno wynagrodzenie naleĪne z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, jak
równieĪ z tytułu wynagrodzenia za pracĊ.
Zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu wysokoĞü wynagrodzenia wszystkich członków Rady
Nadzorczej została okreĞlona przez uchwały Walnego Zgromadzenia. Dnia 13 czerwca 2016 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie ustanowiło wynagrodzenie dla kaĪdego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcjĊ w dniu
podejmowania uchwały w wysokoĞci 5 tys. PLN brutto miesiĊcznie bez wzglĊdu na funkcjĊ pełnioną w Radzie
Nadzorczej.
Na DatĊ Prospektu w Spółce oraz Spółkach ZaleĪnych nie wystĊpują Ğwiadczenia warunkowe lub odroczone
przysługujące członkom Rady Nadzorczej.
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Na DatĊ Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiĊdzy członkami Rady Nadzorczej i Spółką lub Spółkami ZaleĪnymi
okreĞlające Ğwiadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członka Kluczowej Kadry Kierowniczej
W tabeli poniĪej przedstawiono wysokoĞü wynagrodzenia otrzymanego przez Piotra Leszkowicza, jako członka
Kluczowej Kadry Kierowniczej, od Spółki oraz Spółek ZaleĪnych za rok zakoĔczony 30 wrzeĞnia 2015 r. (okres od
1 lipca 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.).
Wynagrodzenie otrzymane
od Spółki
Wynagrodzenie
podstawowe

Wynagrodzenie
dodatkowe

ImiĊ i nazwisko
Piotr Leszkowicz ....................

Wynagrodzenie otrzymane
od Spółek ZaleĪnych
Wynagrodzenie
podstawowe

Wynagrodzenie
dodatkowe

(w tys. PLN)
525,0

70,3

252,51

0

ħródło: Spółka.
__________________________
1
W tym kwota 237,5 tys. zł stanowi równowartoĞü kwoty 41,5 tys. GBP, jako wynagrodzenia otrzymanego od Grange Fencing przeliczonej na złote
według kursu Ğredniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzieĔ uzyskania.

Piotr Leszkowicz jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracĊ. ĝwiadczenia otrzymywane przez Piotra
Leszkowicza od Spółki oraz Spółek ZaleĪnych obejmowały wynagrodzenie z tytułu: (a) wynagrodzenia za pracĊ; oraz
(b) przychód z tytułu korzystania z rzeczy – samochód słuĪbowy 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 przestrzegaü zasad ładu
korporacyjnego okreĞlonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW to zbiór rekomendacji i zasad postĊpowania odnoszących siĊ w szczególnoĞci do organów spółek giełdowych
i ich akcjonariuszy. Regulamin GPW oraz uchwały zarządu i rady GPW okreĞlają sposób przekazywania przez spółki
giełdowe informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. JeĪeli okreĞlona
zasada nie jest stosowana przez spółkĊ giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa
ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieĪącego. Ponadto spółka giełdowa jest
zobowiązana dołączyü do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym.
Spółka dąĪy do zapewnienia jak najwiĊkszej transparentnoĞci swoich działaĔ, naleĪytej jakoĞci komunikacji
z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, takĪe w kwestiach nieregulowanych przez prawo. W związku z tym
Spółka podjĊła lub podejmie niezbĊdne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
Na DatĊ Prospektu Spółka, nie bĊdąc spółką notowaną na GPW, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego dotyczącego
spółek publicznych notowanych na GPW. Od chwili dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW Zarząd
zamierza stosowaü wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW z zastrzeĪeniem nastĊpujących:
Ɣ

Szczegółowa zasada I.Z.1 – w zakresie, w jakim odnosi siĊ do zapewnienia przez SpółkĊ funkcjonowania jej
strony internetowej równieĪ w jĊzyku 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
związane z tym koszty, zamierza prowadziü swoją stronĊ internetową w jĊzyku angielskim nie w pełnym
zakresie wskazanym w szczegółowej zasadzie I.Z.1 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Spółka
zamierza publikowaü w jĊzyku angielskim tylko podstawowe dokumenty korporacyjne Spółki.

Ɣ

Szczegółowa zasada II.Z.7. – w zakresie, w jakim dotyczy istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej,
w odniesieniu do których zadaĔ i funkcjonowania powinien byü stosowany Załącznik i do Zalecenia KE.
Na DatĊ Prospektu w Radzie Nadzorczej nie funkcjonują ani Komisja ds. nominacji, ani Komisja ds.
WynagrodzeĔ, ani teĪ 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 spełniający warunki niezaleĪnoĞci
w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach i mający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowoĞci
lub rewizji finansowej. JednoczeĞnie Statut wskazuje, Īe Rada Nadzorcza, która liczy nie wiĊcej niĪ 5 (piĊciu)
członków, moĪe wykonywaü zadania komitetu audytu. Ponadto zgodnie z powołanym Statutem Rada Nadzorcza
moĪe powoływaü równieĪ inne komitety niĪ komitet audytu, w szczególnoĞci komitet nominacji i wynagrodzeĔ.
PowyĪsze postanowienia Statutu wejdą w Īycie z dniem dematerializacji akcji Spółki.
Ɣ

Rekomendacja IV.R.2. – w zakresie, w jakim odnosi siĊ do udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy
wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoĞci poprzez dwustronną komunikacjĊ w czasie
rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadaü siĊ w toku obrad walnego zgromadzenia,
przebywając w miejscu innym niĪ miejsce obrad walnego zgromadzenia.
Zgodnie ze Statutem udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej
bĊdzie przez SpółkĊ zapewniony, w przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawieraü
bĊdzie informacje o moĪliwoĞci uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej.

Ɣ

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 siĊ do treĞci posiadania przez SpółkĊ polityki wynagrodzeĔ oraz zasad jej ustalania.
Od dnia dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym Spółka bĊdzie posiadaü politykĊ wynagrodzeĔ dla
członków organów Spółki i kluczowych menedĪerów. JednakĪe, w zakresie, w jakim rozdział VI.
Wynagrodzenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW szczegółowo odnosi siĊ do treĞci polityki
wynagrodzeĔ oraz zasad jej ustalania Spółka rozwaĪa moĪliwoĞü pełnego przestrzegania odpowiednich
rekomendacji oraz szczegółowych zasad w przyszłoĞci.

Regulamin Giełdy oraz uchwały zarządu i rady GPW okreĞlają sposób przekazywania przez spółki giełdowe informacji
o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. JeĪeli okreĞlona zasada nie jest
stosowana przez spółkĊ giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek
przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieĪącego. Ponadto spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyü do
raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW w danym roku obrotowym.
W przypadku, gdy implementowanie zasad ładu korporacyjnego bĊdzie wymagało dokonania zmian w dokumentacji
korporacyjnej Spółki (w tym w Regulaminie Zarządu i Regulaminie Rady Nadzorczej) lub przyjĊcia dodatkowych
dokumentów korporacyjnych, Zarząd zainicjuje niezbĊdne działania w tym kierunku. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe
decyzja co do przestrzegania czĊĞci zasad okreĞlonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW naleĪeü
bĊdzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.
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AKCJONARIUSZ SPRZEDAJĄCY
Akcjonariusze Spółki
Na DatĊ Prospektu akcjonariuszami Spółki są:
Ɣ

Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5,
wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd OkrĊgowy w Warszawie VII Wydział
Cywilny Rejestrowy pod nr RFi 995 („Akcjonariusz Sprzedający”, „Rainbow Fund 2”), posiadający łącznie
27.873.051 Akcji (w tym 24.950.000 akcji zwykłych imiennych serii A oraz 2.923.051 akcji zwykłych
imiennych serii B), stanowiących 99,917% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania
99,917% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz

Ɣ

Stelmet sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 20, wpisana do rejestru
przedsiĊbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395445, posiadająca 22.954 Akcji (tj. akcji zwykłych imiennych
serii A), stanowiących 0,083% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 0,083%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Rainbow Fund 2 jest funduszem inwestycyjnym zamkniĊtym, utworzonym zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych, zarządzanym przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie. Na DatĊ Prospektu Stanisław BieĔkowski posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych niepublicznych na
okaziciela serii A i B oraz jest uprawniony do wykonywania uprawnieĔ przysługujących zgromadzeniu inwestorów
okreĞlonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.
Na DatĊ Prospektu 99% kapitału zakładowego Stelmet sp. z o.o. (tj. 99 udziałów), uprawniających do wykonywania 99%
ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Stelmet sp. z o.o. przysługuje Stanisławowi BieĔkowskiemu, który
jednoczeĞnie pełni funkcjĊ jedynego członka zarządu (prezesa zarządu) Stelmet sp. z o.o. Pozostały jeden udział
w kapitale zakładowym Stelmet sp. z o.o. przysługuje Małgorzacie BieĔkowskiej.
KaĪda Akcja uprawnia do wykonywania 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu. Poza wskazanymi powyĪej
akcjonariusze Spółki nie posiadają Īadnych innych praw głosu w Spółce ani nie są w Īaden inny sposób uprzywilejowani
pod wzglĊdem prawa głosu.
Akcjonariusz Sprzedający
W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie nie wiĊcej niĪ 4.404.633 Akcji Oferowanych stanowiących
ok. 15,79% istniejącego kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania ok. 15,79% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Informacja dotycząca liczby i rodzaju Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego w ramach Oferty znajduje
siĊ w rozdziale „Warunki Oferty – Oferta”.
Kontrola nad Spółką
Kontrola bezpoĞrednia nad Spółką
Na DatĊ Prospektu Spółka jest podmiotem bezpoĞrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego.
Akcjonariusz Sprzedający wykonuje prawa akcjonariusza okreĞlone w szczególnoĞci w Kodeksie Spółek Handlowych
oraz w Statucie. DziĊki posiadaniu 99,917% głosów na Walnym Zgromadzeniu podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach korporacyjnych, które leĪą w kompetencjach Walnego Zgromadzenia, takich jak zmiana Statutu, emisja
nowych akcji Spółki, obniĪenie kapitału zakładowego Spółki, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy,
powoływanie członków Rady Nadzorczej i inne czynnoĞci, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych czy Statutem
wymagają zwykłej albo kwalifikowanej wiĊkszoĞci głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Po zakoĔczeniu Oferty, zakładając, Īe w ramach Oferty Akcjonariusz Sprzedający sprzeda wszystkie Akcje
Sprzedawane, a takĪe wszystkie Nowe Akcje zostaną objĊte przez inwestorów, Akcjonariusz Sprzedający posiadał
bĊdzie 23.468.418 Akcji stanowiących ok. 79,922% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W konsekwencji,
po przeprowadzeniu Oferty Akcjonariusz Sprzedający bĊdzie znaczącym akcjonariuszem i bĊdzie mógł wywieraü istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez SpółkĊ poprzez wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
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Statut Spółki zawiera postanowienia dotyczące przeciwdziałania naduĪywaniu kontroli przez akcjonariusza
wiĊkszoĞciowego Spółki. Zgodnie z § 19 ust. 1 Statutu przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołanych
przez Walne Zgromadzenie musi spełniaü kryteria niezaleĪnoĞci od Spółki oraz wszelkich podmiotów posiadających
istotne relacje ze Spółką (zob. rozdz. „Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Członkowie Rady Nadzorczej
spełniający kryterium niezaleĪnoĞci”).
Poza mechanizmem wskazanym powyĪej, Statut nie zawiera postanowieĔ, które zapobiegałyby, w szczególnoĞci,
ewentualnemu naduĪywaniu kontroli przez akcjonariusza wiĊkszoĞciowego Spółki.
Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie Publicznej stanowiące prawną podstawĊ ochrony
akcjonariuszy mniejszoĞciowych obejmują w szczególnoĞci: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie
wniosków o umieszczenie okreĞlonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (ii) prawo do umieszczenia
okreĞlonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (iii) prawo do przedstawiania projektów uchwał
dotyczących spraw znajdujących siĊ w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawo do Īądania wyboru
członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami; (v) prawo do powołania rewidenta do spraw
szczególnych; oraz (vi) wymagana kwalifikowana wiĊkszoĞü głosów do podejmowania najistotniejszych uchwał
Walnego Zgromadzenia.
Kontrola poĞrednia nad Spółką
Rainbow Fund 2 jest bezpoĞrednio kontrolowany przez Stanisława BieĔkowskiego, który posiada 100% certyfikatów
inwestycyjnych niepublicznych na okaziciela serii A i B i jest uprawniony do wykonywania uprawnieĔ przysługujących
zgromadzeniu inwestorów okreĞlonych w statucie Rainbow Fund 2 oraz Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych.
W związku z powyĪszym na DatĊ Prospektu bezpoĞrednia kontrola nad Rainbow Fund 2, a co za tym idzie poĞrednia
kontrola nad Spółką, jest sprawowana przez Stanisława BieĔkowskiego.
Po przeprowadzeniu Oferty Stanisław BieĔkowski bĊdzie nadal sprawowaü bezpoĞrednią kontrolĊ nad Rainbow Fund 2
oraz poĞrednią kontrolĊ nad Spółką.
PoniĪszy schemat przedstawia strukturĊ korporacyjną Grupy wraz z podmiotami bezpoĞrednio i poĞrednio
kontrolującymi SpółkĊ na DatĊ Prospektu*.

*Brak informacji na temat udziału procentowego w kapitale zakładowym oznacza, Īe danej spółce przysługuje 100% udziału w kapitale zakładowym
Spółki ZaleĪnej.
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Na DatĊ Prospektu Spółce nie są znane ustalenia, których realizacja moĪe w póĨniejszym czasie spowodowaü zmiany
w sposobie kontroli nad Spółką.
Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty
W tabeli poniĪej przedstawiono strukturĊ akcjonariatu Spółki na DatĊ Prospektu oraz spodziewaną strukturĊ akcjonariatu
po przeprowadzeniu Oferty w sytuacji, w której Akcjonariusz Sprzedający ostatecznie zaoferuje i dokona sprzedaĪy
wszystkich Akcji Sprzedawanych, a Spółka ostatecznie zaoferuje wszystkie Nowe Akcje i zostaną objĊte wszystkie
Nowe Akcje:
Stan na DatĊ Prospektu
Liczba
Akcji

Stan po przeprowadzeniu Oferty

% głosów
na WZ

Liczba
Akcji*

Rainbow Fund 2 ..

27.873.051

99,917

Stelmet
sp. z o.o. ..............

22.954

Pozostali ..............

-

Razem .................

27.896.005

% głosów
na WZ*

23.468.418

79,922

0,083

22.954

-

5.872.843

100,0

29.364.215

Liczba
Akcji**

% głosów
na WZ**

Liczba
Akcji***
23.468.418

% głosów
na WZ***

27.873.051

94,922

84,128

0,078

22.954

0,078

22.954

0,083

20

1.468.210

5

4.404.633

15,789

100,0

29.364.215

100,0

27.896.005

100,0

ħródło: Spółka.
__________________________
*Przy załoĪeniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzedaĪy w Ofercie wszystkich Akcji
Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego oraz zaoferowaniu i objĊciu wszystkich Nowych Akcji przez inwestorów.
** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Nowych Akcji.
*** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Akcji Sprzedawanych.
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TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka zawiera i zamierza w przyszłoĞci zawieraü transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24
„Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008
z 3 listopada 2008 r. przyjmującego okreĞlone miĊdzynarodowe standardy rachunkowoĞci zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady).
Spółka zawiera nastĊpujące transakcje z podmiotami powiązanymi:
Ɣ

transakcje pomiĊdzy Spółką a jej Spółkami ZaleĪnymi (transakcje takie podlegają eliminacji wewnątrzgrupowej
zgodnie z par. 4 MSR 24 i nie są ujawniane w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, tym niemniej
informacje na temat takich transakcji zgodnie z wymogami Rozporządzenia 809/2004 zostały przedstawione
poniĪej);

Ɣ

transakcje Spółki z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej;

Ɣ

transakcje z akcjonariuszami Spółki, w tym Akcjonariuszem Sprzedającym oraz ich podmiotami powiązanymi;

Ɣ

transakcje z podmiotami powiązanymi członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, innymi niĪ akcjonariusze
Spółki; oraz

Ɣ

transakcje pomiĊdzy Spółkami ZaleĪnymi z podmiotami powiązanymi Spółki innymi niĪ Spółki ZaleĪne, w tym
podmiotami powiązanymi członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Poza transakcjami opisanymi poniĪej, w okresie od 1 lipca 2012 r. do 31 lipca 2016 r. nie miały miejsca inne transakcje
pomiĊdzy Spółką a jej podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24, w tym nie wystąpiły transakcje pomiĊdzy
Spółką lub Spółkami ZaleĪnymi a Akcjonariuszem Sprzedającym.
W opinii Spółki wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych i po cenach
nieodbiegających od cen stosowanych w transakcjach pomiĊdzy podmiotami niepowiązanymi. NaleĪnoĞci od lub
zobowiązania wobec podmiotów powiązanych na koniec danego roku obrotowego są niezabezpieczane,
nieoprocentowane i rozliczane gotówkowo. NaleĪnoĞci od lub zobowiązania wobec podmiotów powiązanych nie zostały
objĊte Īadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Na dzieĔ 31 lipca 2016 r. Spółka nie utworzyła Īadnego
odpisu aktualizującego naleĪnoĞci od podmiotów powiązanych. W okresie przedstawionym w niniejszym rozdziale
Spółka nie zawierała transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi.
Od dnia 31 lipca 2016 r. do Daty Prospektu nie zostały zawarte Īadne transakcje z podmiotami powiązanymi na
warunkach odbiegających od warunków rynkowych lub od warunków transakcji wczeĞniej zawieranych.
Transakcje Spółki ze Spółkami ZaleĪnymi
Jednostki wskazane poniĪej podlegały kontroli Spółki i w związku z tym w rozumieniu MSR 24 są podmiotami
zaleĪnymi Spółki.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat przychodów i naleĪnoĞci z transakcji pomiĊdzy Spółką a Spółkami
ZaleĪnymi we wskazanych okresach oraz na wskazane daty, z wyłączeniem informacji dotyczących poĪyczek
udzielanych przez SpółkĊ jej Spółkom ZaleĪnym.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Przychody

Podmioty zaleĪne

Opis transakcji

NaleĪnoĞci

Przychody

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

NaleĪnoĞci

(tys. PLN)
(niezbadane)

Przychody

2013 r.

NaleĪnoĞci

Przychody

NaleĪnoĞci

(tys. PLN)

UK Investment .............

sprzedaĪ usług

7

1

9

0

0

0

0

0

SB Grange Holding .......

sprzedaĪ usług

307

0

414

0

0

0

0

0

Grange Fencing ............. sprzedaĪ produktów

52.976

9.291

17.316

5.484

7.893

1.390

7.011

1.000

MrGarden...................... sprzedaĪ produktów

219

0

0

0

0

0

0

0

MrGarden......................

sprzedaĪ 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 dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Przychody

Podmioty zaleĪne

Opis transakcji

NaleĪnoĞci

Przychody

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

NaleĪnoĞci

Przychody

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

NaleĪnoĞci

Przychody

NaleĪnoĞci

(tys. PLN)

Stelmet IP ......................

sprzedaĪ znaków
towarowych

0

0

73.454

0

0

0

0

0

Stelmet IP ......................

sprzedaĪ usług

7

1

2

0

0

0

0

0

13

13

36

0

8

1

26

11

Natur System. ................ sprzedaĪ produktów

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka.

W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat kosztów i zobowiązaĔ z transakcji pomiĊdzy Spółką a Spółkami
ZaleĪnymi we wskazanych okresach oraz na wskazane daty, z wyłączeniem informacji dotyczących poĪyczek
udzielanych przez SpółkĊ jej Spółkom ZaleĪnym.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Zobowiązania

Koszty

Podmioty zaleĪne

Opis transakcji

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

Zobowiązania

Koszty

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

Zobowiązania

Koszty

Zobowiązania

Koszty

(tys. PLN)

UK Investment ..............

sprzedaĪ usług

0

0

0

0

0

0

0

0

SB Grange Holding .......

sprzedaĪ usług

0

0

0

0

0

0

0

0

Grange Fencing .............

zakup materiałów
i usług

62

2

9

0

0

0

0

0

MrGarden ......................

sprzedaĪ 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 ......................

sprzedaĪ 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

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka.

W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat poĪyczek udzielonych przez SpółkĊ jej Spółkom ZaleĪnym we
wskazanych okresach oraz na wskazane daty.

Podmioty zaleĪne

Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(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 poĪyczki ......................................

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 poĪyczki ......................................

0

2.218

0

0
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Podmioty zaleĪne

Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(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 poĪyczki .......................................

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 poĪyczki .......................................

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 poĪyczki .......................................

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 poĪyczki .......................................

0

0

0

0

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka.

W okresach wskazanych w powyĪszej tabeli Spółka nie udzielała Īadnych poĪyczek Spółkom z Grupy, takim jak UK
Investment, Grange Fencing oraz Natur System.
Do najistotniejszych umów poĪyczek zawartych przez SpółkĊ ze Spółkami ZaleĪnymi naleĪą:
Ɣ

umowa zawarta pomiĊdzy Spółką, jako poĪyczkodawcą, oraz Stelmet IP, jako poĪyczkobiorcą, dnia 26 czerwca
2015 r. na kwotĊ 90,5 mln PLN; poĪyczka została przeznaczona na cele inwestycyjne (nabycie znaków
towarowych od Spółki); oprocentowanie poĪyczki w stosunku rocznym wynosi WIBOR 12M/1Y powiĊkszony
o marĪĊ w wysokoĞci 2%. Spłata poĪyczki ma nastąpiü do dnia 30 czerwca 2025 r.; zapłata odsetek od poĪyczki
za cały okres obowiązywania umowy jest dokonywana wraz ze spłatą kwoty głównej; oraz

Ɣ

umowa zawarta pomiĊdzy Spółką, jako poĪyczkodawcą, oraz MrGarden, jako poĪyczkobiorcą, dnia 28 lipca
2015 r. do kwoty 50 mln PLN; wypłata kwoty poĪyczki moĪe byü dokonywana w transzach, zarówno w polskich
złotych, jak równieĪ w euro; oprocentowanie poĪyczki w stosunku rocznym wynosi dla polskich złotych oraz euro,
odpowiednio WIBOR 3M oraz EURIROR 3M powiĊkszone o marĪĊ w wysokoĞci 2%. PoĪyczka została
przeznaczona na cele inwestycyjne (wydatki inwestycyjne związane z budową nowego zakładu w Grudziądzu
– patrz „Opis działalnoĞci Grupy – Produkcja –Zakłady produkcyjnej Grupy – Zakład produkcyjny w Grudziądzu”).
Spłata poĪyczki jest podporządkowana spłacie wierzytelnoĞci z umów kredytów inwestycyjnych w walucie
wymienialnej z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci Bankiem Polskim S.A. (wiĊcej informacji znajduje siĊ w rozdziale
„Opis działalnoĞci Grupy – Istotne umowy – Istotne umowy zawierane poza normalnym tokiem działalnoĞci Grupy
– umowy finansowe – Umowy kredytów inwestycyjnych w walucie wymienialnej z Powszechną Kasą OszczĊdnoĞci
Bankiem Polskim S.A.”). Spłata poĪyczki ma nastąpiü do dnia 30 wrzeĞnia 2027 r.; odsetki od poĪyczki są płatne na
koniec kaĪdego z 3-miesiĊcznych okresów odsetkowych, z tym Īe pierwszy okres odsetkowy koĔczy siĊ 31 grudnia
2018 r.; na dzieĔ 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 Zarządu, Rady Nadzorczej lub Kluczowej Kadry Kierowniczej
Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej są członkami kluczowego personelu
kierowniczego Spółki w rozumieniu MSR 24.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat łącznej wysokoĞci ĞwiadczeĔ wypłaconych członkom Zarządu,
Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej we wskazanych okresach oraz na wskazane daty.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)
ĝwiadczenia dla członków Zarządu

1, 2, 3

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2013 r.

(w tys. PLN)

, 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 pełniących funkcje .......

2.411

1.290

900

1.424

122

9

0

21

ĝwiadczenia dla członka Kluczowej Kadry Kierowniczej .....

354

595

420

390

ĝwiadczenia razem ................................................................

2.887

4.122

3.127

2.704

4

ĝwiadczenia dla członków Rady Nadzorczej .........................
5

ħródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.
__________________________
1
Od dnia 2 czerwca 2014 r. do 1 wrzeĞnia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółkĊ akcyjną) sprawy Spółki
(funkcjonującej w tym czasie w formie spółki jawnej) prowadził upowaĪniony wspólnik – Stelmet sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 395445)
– działający poprzez swoich przedstawicieli. Wspólnik otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki.
2
Od dnia 2 stycznia 2013 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej w spółkĊ komandytowo-akcyjną) do dnia 2 czerwca 2014 r. (tj.
dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkĊ jawną) sprawy Spółki (funkcjonującej w tym czasie w formie spółki
komandytowo-akcyjnej) prowadził komplementariusz – Stelmet sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (KRS 395445) – działający poprzez swoich
przedstawicieli. Komplementariusz otrzymywał wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki.
3
ĝwiadczenia dla członków Zarządu obejmują: (i) wynagrodzenie otrzymane z tytułu umów o pracĊ, (ii) wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia
funkcji członka Zarządu, oraz (iii) przychód z tytułu korzystania z rzeczy do celów prywatnych (np. samochód słuĪbowy). Inne Ğwiadczenia nie były
wypłacane.
4
Od dnia 2 stycznia 2013 r. do 1 wrzeĞnia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej w spółkĊ akcyjną) w Spółce nie
funkcjonowała Rada Nadzorcza. ĝwiadczenia dla członków Rady Nadzorczej obejmują wynagrodzenie otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej.
5
ĝwiadczenia dla członka Kluczowej Kadry Kierowniczej obejmują wynagrodzenie z tytułu: (i) wynagrodzenia za pracĊ; oraz (i) przychód z tytułu
korzystania z rzeczy – samochód słuĪbowy do celów prywatnych jako element wynagrodzenia dodatkowego. Inne Ğwiadczenia nie były wypłacane.

Informacje na temat umów zawartych pomiĊdzy Spółką a członkami Zarządu oraz zasad ich wynagrodzenia znajdują siĊ
w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o pracĊ członków Zarządu oraz członków
Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenia członków Zarządu oraz warunki zatrudnienia
członków Zarządu”.
Informacje na temat umów zawartych pomiĊdzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej oraz zasad ich wynagrodzenia
znajdują siĊ w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o pracĊ członków Zarządu
oraz członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej”.
Informacje na temat umowy zawartej pomiĊdzy Spółką a członkiem Kluczowej Kadry Kierowniczej oraz zasad jego
wynagrodzenia znajdują siĊ w rozdziale „Zarządzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o pracĊ
członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowej Kadry Kierowniczej – Wynagrodzenie i zasady
wynagradzania członka Kluczowej Kadry Kierowniczej”.
Dodatkowo Spółka zawarła w roku obrotowym 2014/2015 umowĊ na usługi konsultingowe na kwotĊ 15 tys. zł
z obecnym członkiem Rady Nadzorczej Panem Piotrem Łagowskim (w ramach prowadzonej przez niego działalnoĞci
gospodarczej).
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W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat poĪyczek udzielonych Spółce przez Stanisława BieĔkowskiego we
wskazanych okresach oraz na wskazane daty.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(tys. PLN)

Stanisław BieĔkowski
Kapitał poĪyczki ..................................................

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
poĪyczki (bez naliczonych na 31 marca 2016 r.
w kwocie 131 tys. PLN) .......................................

6.905

6.505

5.810

4.980

Spłata kapitału poĪyczki ......................................

0

3.000

2.050

0

Razem ................................................................

8.954

19.538

21.022

20.745

ħródło: Spółka.

Umowa poĪyczki, o której mowa powyĪej, została zawarta pomiĊdzy Spółką, jako poĪyczkobiorcą, a Stanisławem
BieĔkowskim, jako poĪyczkodawcą, w dniu 4 sierpnia 2006 r. (z póĨniejszymi zmianami) do maksymalnej kwoty
nieprzekraczającej równowartoĞci w euro kwoty 20 mln zł. Na DatĊ Prospektu poĪyczka ta została spłacona przez
SpółkĊ. ĝrodki pochodzące z poĪyczki zostały przeznaczone na cele inwestycyjne realizowane przez SpółkĊ.
Transakcje Spółki z akcjonariuszami Spółki, w tym Akcjonariuszem Sprzedającym, oraz ich podmiotami
powiązanymi
Akcjonariuszami Spółki są spółki Rainbow Fund 2 (tj. Akcjonariusz Sprzedający) oraz Stelmet sp. z o.o., które na DatĊ
Prospektu posiadają, odpowiednio: 99,917% i 0,083% akcji Spółki oraz są uprawnione do wykonywania odpowiadającej
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 Sprzedający – Akcjonariusze Spółki”.
Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez SpółkĊ z jednostkami powiązanymi
Stelmet sp. z o.o.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Stelmet sp. z o.o.
(tys. PLN)

Opis transakcji

Przychody ................................

sprzedaĪ
usług(ksiĊgowe
i wynajem biura)

6

20

17

18

Koszty .......................................

zakup usług
(zarządzania)

0

2.228

1.807

869

ħródło: Spółka.

W okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki akcyjnej w spółkĊ komandytowoakcyjną) do dnia 2 czerwca 2014 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki komandytowo-akcyjnej w spółkĊ
jawną) oraz od dnia 2 czerwca 2014 r. do 1 wrzeĞnia 2015 r. (tj. dnia wpisania przekształcenia Spółki ze spółki jawnej
w spółkĊ akcyjną) sprawy Spółki prowadził upowaĪniony wspólnik Stelmet sp. z o.o. – działający poprzez swoich
przedstawicieli. W związku z powyĪszym w tym okresie Spółka wypłacała na rzecz Stelmet sp. z o.o. wynagrodzenie za
prowadzenie spraw Spółki (tj. zakup usług zarządczych). Ze wzglĊdu na charakter powyĪszych usług, usługi te nie bĊdą
Ğwiadczone na rzecz Spółki w kolejnych latach.
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Ponadto, w roku obrotowym 2012/2013 Spółka zawierała transakcje z dwoma podmiotami powiązanymi Stelmet sp.
z o.o. z tytułu sprzedaĪy na ich rzecz usług (najem powierzchni biurowej) na łączną kwotĊ 2 tys. zł, jak równieĪ Spółka
zawarła z jednym z tych podmiotów umowĊ poĪyczki na łączną kwotĊ 3 tys. zł. PoĪyczka ta została spłacona przez
SpółkĊ w roku obrotowym 2013/2014.
Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez SpółkĊ z jednostkami powiązanymi
z Akcjonariuszem Sprzedającym.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Opis transakcji

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Przychody
(tys. PLN)

SprzedaĪ usług ....................................................

13

31

2

-

ħródło: Spółka.

Dodatkowo, tabela poniĪej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez SpółkĊ z jednostką
powiązanymi z oboma akcjonariuszami Spółki.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Opis transakcji

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Przychody
(tys. PLN)

SprzedaĪ usług ....................................................

7

14

2

-

ħródło: Spółka.

Tabela poniĪej przedstawia informacje na temat transakcji zawieranych przez SpółkĊ z Akcjonariuszem Sprzedającym.
Na dzieĔ
31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Przychody
SprzedaĪ
Rainbow Fund 2 FIZ .....

(tys. PLN)

Opis transakcji
sprzedaĪ udziałów korekta ceny

0

(91)

-

-

ħródło: Spółka.

Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, innymi niĪ akcjonariusze
Spółki
Podmiotem dominującym nad akcjonariuszami Spółki Rainbow Fund 2 oraz Stelmet sp. z o.o. jest Stanisław
BieĔkowski, który jednoczeĞnie pełni funkcjĊ prezesa Zarządu. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały
przedstawione w rozdziale „Akcjonariusz Sprzedający – Akcjonariusze Spółki”.
Tabele poniĪej przedstawiają transakcje zawierane pomiĊdzy Spółką z podmiotami powiązanymi Stanisława BieĔkowskiego.
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Na dzieĔ
31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Przychody
SprzedaĪ przez
SpółkĊ na rzecz
nastĊpujących
kupujących:

(tys. PLN)

Opis transakcji
sprzedaĪ wyrobów
(produktów
ubocznych)

2.265

3.308

3.596

3.681

Stelmet Bioenergia
sprzedaĪ wyrobów
sp. z o.o. sp.j. ................
(pellety)

0

24

6.370

0

2.386

3.215

2.579

2.590

refaktura usług (usługi
remontowe oraz
energia elektryczna
związana
Stelmet Bioenergia
z wynajmowanym
sp. z o.o. sp.j. ................
majątkiem)

694

954

940

1.573

sprzedaĪ usług
Stelmet Bioenergia
(ksiĊgowe i wynajem
sp. z o.o. III SKA ..........
biura)

6

14

2

sprzedaĪ usług
Stelmet Bioenergia
(ksiĊgowe i wynajem
sp. z o.o. ........................
biura)

6

17

sprzedaĪ usług
(ksiĊgowe i wynajem
Stelmet sp. z o.o. ...........
biura)

6

20

17

sprzedaĪ usług
Stelmet
(ksiĊgowe i wynajem
sp. z o.o. II SKA ...........
biura)

6

14

2

Stelmet Bioenergia
sp. z o.o. sp.j. ................

Stelmet Bioenergia
sp. z o.o. sp.j. ................

Regionalna Telewizja
Lubuska sp. z o.o. .........

sprzedaĪ usług
(wynajem)

sprzedaĪ usług
(wynajem)

18

17

212

321

386

Rainbow Fund FIZ ........ sprzedaĪ udziałów

0

-

-

5.051

Rainbow Fund 2 FIZ .....

sprzedaĪ udziałów korekta ceny

0

(91)

Free Energy ZG
sp. z o.o. ........................

sprzedaĪ usług
(wynajem biura)

0

1

Free Energy ZG
sp. z o.o. SKA ...............

sprzedaĪ usług
(wynajem biura)

0

1

ħródło: Spółka.
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Na dzieĔ
31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

2013 r.

Koszty
Zakup przez SpółkĊ
od nastĊpujących
sprzedających:

(tys. PLN)

Opis transakcji

Stelmet Bioenergia
sp. z o.o. sp.j. ................

zakup energii
elektrycznej
i cieplnej

Stelmet Bioenergia
sp. z o.o. sp.j. ................

zakup Ğrodków
trwałych

PrzedsiĊbiorstwo
STELMET Stanisław
BieĔkowski....................

zakup Ğrodków
trwałych

5.318

6.571

6.594

7.600

0

4.600

0

0

1.968

PrzedsiĊbiorstwo
STELMET Stanisław
BieĔkowski.................... 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
(zarządzania)

0

2.228

1.807

869

ZKĩ SSA ......................

zakup usług
(sponsoring i
reklamowe)

0

100

120

573

ZKĩ SSA ......................

zakup materiałów
(reklamowe)

0

5

7

4

Fundacja Bezpieczne
Miasto ...........................

darowizny

0

10

5

25

ħródło: Spółka.

W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat poĪyczek udzielonych Spółce przez jednostki powiązane Stanisława
BieĔkowskiego we wskazanych okresach oraz na wskazane daty.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(tys. PLN)

1

Stel-Invest

Kapitał poĪyczki (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 poĪyczki ......................................

2.030

0

0

0

Razem .................................................................

0

2.030

2.030

0

ħródło: Spółka.
__________________________
1
Umowa poĪyczki została zawarta w dniu 11 kwietnia 2014 r. pomiĊdzy Spółką a Stel-Invest II. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Stel-Invest II jako spółka
przejmowana połączył siĊ ze spółką Stel-Invest sp. z o.o. Tym samym Stel-Invest sp. z o.o. została poĪyczkodawcą Spółki. PoĪyczka została spłacona
w dniu 30 czerwca 2016 r.
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W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat poĪyczek udzielonych przez SpółkĊ dla jednostek powiązanych
Stanisława BieĔkowskiego we wskazanych okresach oraz na wskazane daty.
Na dzieĔ 31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(tys. PLN)

Free Energy ZG sp. z o.o.

0

0

0

3

Kapitał poĪyczki (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 poĪyczki ......................................

0

0

3

0

Razem ................................................................

0

0

3

3

ħródło: Spółka.

Transakcje pomiĊdzy Spółkami ZaleĪnymi z podmiotami powiązanymi Spółki innymi niĪ Spółki ZaleĪne, w tym
podmiotami powiązanymi członków Zarządu lub Rady Nadzorczej
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje na temat poĪyczek udzielonych Spółkom ZaleĪnym przez akcjonariuszy
Spółki we wskazanych okresach oraz na wskazane daty.

PoĪyczkodawca
Rainbow Fund 2 ..........

Spółka ZaleĪna
UK Investment

Na dzieĔ
31 lipca

Za rok zakoĔczony
dnia 30 wrzeĞnia

2016 r.

2015 r.

Za rok zakoĔczony
dnia 30 czerwca
2014 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2013 r.

(tys. PLN)
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
poĪyczki............................

0

0

0

0

ħródło: Spółka.

WyĪej wskazana poĪyczka została udzielona 30 marca 2015 r. PoĪyczka nie ma okreĞlonego harmonogramu spłat.
Zgodnie z umową poĪyczki dokonanie całkowitej spłaty poĪyczki ma nastąpiü do dnia 31 grudnia 2021 r. Z uwagi na
powyĪsze, wskazane na 30 wrzeĞnia 2015 r. oraz na 31 lipca 2016 r. saldo niespłaconej poĪyczki dotyczy tej samej
poĪyczki.
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny oraz zostały sporządzone zgodnie z właĞciwymi
przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Dacie Prospektu, a takĪe w Statucie. W związku z powyĪszym
inwestorzy powinni dokonaü wnikliwej analizy Statutu, a takĪe zasiĊgnąü opinii swoich doradców prawnych w celu
uzyskania szczegółowych informacji na temat praw i obowiązków związanych z Akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem.
Ponadto ilekroü w niniejszym rozdziale jest mowa o terminach okreĞlonych w dniach roboczych w kontekĞcie praw
wykonywanych za poĞrednictwem KDPW, naleĪy przez to rozumieü terminy, których bieg jest liczony zgodnie z § 5
Regulaminu KDPW, a zatem z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy na podstawie właĞciwych przepisów oraz
sobót, z zastrzeĪeniem, iĪ Zarząd KDPW – jeĪeli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego, o czym jest obowiązany
kaĪdorazowo informowaü uczestników KDPW z co najmniej miesiĊcznym wyprzedzeniem – moĪe w drodze uchwały
wprowadzaü dodatkowe dni robocze podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów oraz wskazywaü takie dodatkowe
dni wolne od pracy oraz soboty, które podlegaü bĊdą uwzglĊdnieniu przy obliczaniu terminów.
Prawa i obowiązki związane z Akcjami
PoniĪej wymienione zostały niektóre prawa i obowiązki związane z Akcjami. Kwestie dotyczące praw i obowiązków
związanych z Akcjami uregulowane są szczegółowo przede wszystkim w Kodeksie Spółek Handlowych, Ustawie
o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Statucie.
Statut nie zawiera postanowieĔ w zakresie progowej wielkoĞci posiadanych Akcji, po przekroczeniu której konieczne jest
podanie stanu posiadania Akcji przez akcjonariusza Spółki ani nie zawiera postanowieĔ nakładających bardziej
rygorystyczne warunki, którym podlegają zmiany kapitału inne niĪ okreĞlone wymogami obowiązującego prawa.
Prawo do rozporządzania Akcjami
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami. Na rozporządzanie Akcjami składa siĊ ich zbycie
(przeniesienie własnoĞci) oraz inne formy rozporządzenia, w tym zastawienie, ustanowienie na akcjach prawa
uĪytkowania i ich wydzierĪawienie.
Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji polskich spółek notowanych na GPW znajduje siĊ
w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane 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 uchwałą 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 uchwałĊ o tym, czy i jaką czĊĞü zysku Spółki wykazanego
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczyü na wypłatĊ dywidendy. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie powinno odbyü siĊ w ciągu szeĞciu miesiĊcy po upływie kaĪdego roku obrotowego (rok obrotowy
Spółki nie odpowiada rokowi kalendarzowemu – trwa od 1 paĨdziernika do 30 wrzeĞnia), tj. do koĔca marca.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równieĪ dzieĔ dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. DzieĔ dywidendy
moĪe byü wyznaczony na dzieĔ powziĊcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesiĊcy, licząc od
tego dnia. Wskazany sposób i termin wypłaty oraz wyznaczenia dnia dywidendy bĊdzie obowiązywał, gdy Spółka
uzyska status spółki publicznej.
Kwota przeznaczona do podziału miĊdzy akcjonariuszy Spółki nie moĪe przekroczyü zysku za ostatni rok obrotowy,
powiĊkszonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą byü przeznaczone na wypłatĊ dywidendy. KwotĊ tĊ naleĪy jednak pomniejszyü
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych lub Statutem powinny
byü przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
Zarząd moĪe wypłaciü akcjonariuszom zaliczkĊ na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeĪeli
Spółka posiada Ğrodki wystarczające na wypłatĊ. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka moĪe wypłaciü
zaliczkĊ, jeĪeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka moĪe
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stanowiü najwyĪej połowĊ zysku osiągniĊtego od koĔca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiĊkszonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu
wypłaty zaliczek moĪe dysponowaü Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, na rachunkach których znajdują siĊ zapisane zdematerializowane Akcje (na
okaziciela) w dniu dywidendy oraz podmiotom uprawnionym ze zdematerializowanych Akcji zapisanych na rachunku
zbiorczym.
Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatĊ dywidendy moĪe byü zrealizowane w terminie 10 lat, począwszy od
dnia podjĊcia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całoĞci lub czĊĞci zysku Spółki do
wypłaty akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka moĪe uchyliü siĊ od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut
przedawnienia.
Opis ograniczeĔ dotyczących wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynikających ze
stanowisk KNF znajduje siĊ w rozdziale „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy – Ograniczenia dotyczące wypłaty
dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy”.
Warunki wypłaty dywidendy
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjĊtym dla spółek publicznych.
Uchwała o wypłacie dywidendy powinna wskazywaü datĊ ustalenia prawa do dywidendy (dzieĔ dywidendy) oraz termin
wypłaty dywidendy. Z zastrzeĪeniem postanowieĔ Regulaminu KDPW, dzieĔ dywidendy moĪe byü wyznaczony na
dzieĔ powziĊcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesiĊcy, licząc od tego dnia. DywidendĊ wypłaca siĊ w dniu
okreĞlonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeĪeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie okreĞla,
dywidenda jest wypłacana w dniu okreĞlonym przez RadĊ Nadzorczą.
O planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego Zarząd ogłasza
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczĊciem wypłat, podając dzieĔ, na który
zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokoĞü kwoty przeznaczonej do wypłaty, a takĪe dzieĔ, według którego
ustala siĊ uprawnionych do zaliczek. DzieĔ ten powinien przypadaü w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczĊcia wypłat.
Zgodnie z § 127 Oddział 4 Rozdziału 13 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Spółka jest zobowiązana
niezwłocznie przekazaü GPW informacjĊ o podjĊciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatĊ dywidendy dla
akcjonariuszy, wysokoĞci dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartoĞci dywidendy
przypadającej na jedną akcjĊ, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106
Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na SpółkĊ obowiązek poinformowania KDPW najpóĨniej na piĊü dni
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy o wysokoĞci dywidendy przypadającej na jedną akcjĊ, dniu ustalenia prawa
do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzieĔ
wypłaty dywidendy moĪe przypadaü najwczeĞniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. PowyĪsze
regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z tym Īe dzieĔ wypłaty
zaliczki moĪe przypadaü najwczeĞniej piątego dnia po dniu ustalenia prawa do niej.
Wypłata dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy posiadaczom zdematerializowanych akcji Spółki
nastĊpuje za poĞrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje Ğrodki z tytułu dywidendy i zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na rachunki uczestników KDPW, którzy nastĊpnie przekazują otrzymane Ğrodki
pieniĊĪne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy Spółki prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. DywidendĊ
naleĪną osobom uprawnionym ze zdematerializowanych akcji Spółki zapisanych na rachunku zbiorczym podmiot
prowadzący taki rachunek przekazuje jego posiadaczowi.
Prawo poboru
Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo objĊcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych Akcji
(prawo poboru). Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeĔstwa do objĊcia nowych akcji Spółki w stosunku do liczby
posiadanych Akcji, przy czym prawo poboru przysługuje równieĪ w przypadku emisji papierów wartoĞciowych
zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki. Uchwała o podwyĪszeniu kapitału
zakładowego Spółki powinna wskazywaü dzieĔ, według którego okreĞla siĊ akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje
prawo poboru nowych akcji (dzieĔ prawa poboru). DzieĔ prawa poboru nie moĪe byü ustalony póĨniej niĪ z upływem
szeĞciu miesiĊcy, licząc od dnia powziĊcia uchwały. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia, na którym ma byü podjĊta
uchwała o podwyĪszeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien okreĞlaü proponowany dzieĔ prawa poboru.
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Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji moĪe nastąpiü wyłącznie w interesie Spółki
i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu pisemną opiniĊ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenĊ emisyjną
nowych akcji Spółki bądĨ sposób jej ustalenia. Do podjĊcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa
poboru wymagana jest wiĊkszoĞü co najmniej czterech piątych głosów.
Przedstawione powyĪej wymogi dotyczące podjĊcia uchwały w sprawie pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru nie znajdują zastosowania w przypadku, gdy:
Ɣ

uchwała o podwyĪszeniu kapitału stanowi, Īe nowe akcje Spółki mają byü objĊte w całoĞci przez instytucjĊ
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich nastĊpnie akcjonariuszom Spółki celem umoĪliwienia
im wykonania prawa poboru na warunkach okreĞlonych w uchwale;

Ɣ

uchwała stanowi, Īe nowe akcje Spółki mają byü objĊte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze
Spółki, którym słuĪy prawo poboru, nie obejmą czĊĞci lub wszystkich oferowanych im akcji.

Prawo do udziału w majątku w przypadku likwidacji Spółki
W przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli siĊ
pomiĊdzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez kaĪdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
Prawa i obowiązki związane 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 mogą byü zwyczajne (zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia).
KaĪda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz Spółki moĪe uczestniczyü w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaü prawo głosu osobiĞcie lub przez
pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyü w Walnym Zgromadzeniu za poĞrednictwem
pełnomocnika musi udzieliü pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piĞmie lub w postaci elektronicznej. Spółka podejmuje
odpowiednie działania słuĪące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji waĪnoĞci
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Szczegółowy opis sposobu weryfikacji waĪnoĞci pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treĞü ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie ze Statutem, dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji
elektronicznej, z zastrzeĪeniem poniĪszego. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera
informacjĊ o moĪliwoĞci uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Ğrodków
komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewniü akcjonariuszom moĪliwoĞü uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej okreĞla Zarząd, przy uwzglĊdnieniu postanowieĔ
Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na wiĊcej niĪ jednym rachunku papierów wartoĞciowych moĪe
ustanowiü oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na kaĪdym z rachunków.
JeĪeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zaleĪnej Spółki, pełnomocnictwo
moĪe upowaĪniaü do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawniü
akcjonariuszowi Spółki okolicznoĞci wskazujące na istnienie bądĨ moĪliwoĞü wystąpienia konfliktu interesów. W takim
przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyĪej, głosuje
zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.
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KaĪda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje uprzywilejowania Akcji co
do głosu. Akcjonariusz moĪe głosowaü odmiennie z kaĪdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik moĪe reprezentowaü
wiĊcej niĪ jednego akcjonariusza Spółki i głosowaü odmiennie z Akcji kaĪdego akcjonariusza Spółki.
Akcjonariusz Spółki nie moĪe ani osobiĞcie, ani przez pełnomocnika głosowaü przy powziĊciu uchwał dotyczących jego
odpowiedzialnoĞci wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania
wobec Spółki oraz sporu pomiĊdzy nim a Spółką. PowyĪsze ograniczenie nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza
Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powziĊciu uchwał dotyczących swojej osoby, o których mowa
powyĪej.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby bĊdące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą
Walnego Zgromadzenia (dzieĔ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych Akcji na okaziciela Spółki
powinni zaĪądaü od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartoĞciowych wystawienia imiennego
zaĞwiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ĩądanie to naleĪy przedstawiü nie wczeĞniej niĪ po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie póĨniej niĪ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i Ğwiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uĪytkownicy, którym przysługuje prawo
głosu, mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeĪeli są wpisani do ksiĊgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
ListĊ uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez
podmiot prowadzący depozyt papierów wartoĞciowych zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz
stanu ujawnionego w ksiĊdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. PowyĪsza lista
jest wyłoĪona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzieĔ odbycia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz Spółki moĪe Īądaü przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna byü wysłana.
W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym zaĞwiadczeniem potwierdzającym prawo do udziału w Walnym
Zgromadzeniu bĊdzie dokument o odpowiedniej treĞci wydany przez posiadacza wspomnianego rachunku. JeĪeli rachunek
zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo spółkĊ, której KDPW przekazał wykonywanie czynnoĞci z zakresu
prowadzenia depozytu papierów wartoĞciowych), posiadacz takiego rachunku powinien zostaü wskazany KDPW (albo
spółce, której KDPW przekazał wykonywanie czynnoĞci z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartoĞciowych) przez
podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.
Na podstawie dokumentów, o których mowa powyĪej, posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW
(albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynnoĞci z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartoĞciowych),
wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za poĞrednictwem uczestnika KDPW
(albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynnoĞci z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartoĞciowych).
Akcjonariusz Spółki moĪe przenosiü Akcje w okresie miĊdzy dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
a dniem zakoĔczenia Walnego Zgromadzenia.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza moĪe zwołaü zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeĪeli Zarząd nie
zwoła go w terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeĪeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje równieĪ akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej
połowĊ kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowĊ ogółu głosów w Spółce. W takim przypadku akcjonariusze
Spółki wyznaczają przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki mogą Īądaü zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku
obrad tego Walnego Zgromadzenia. ĩądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleĪy złoĪyü Zarządowi
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na piĞmie lub w postaci elektronicznej. JeĪeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Īądania Zarządowi
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moĪe upowaĪniü do zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki wystĊpujących z tym Īądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
Walnego Zgromadzenia.
Prawo umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą
Īądaü umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia. ĩądanie powinno zostaü
zgłoszone Zarządowi nie póĨniej niĪ na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. ĩądanie moĪe
zostaü złoĪone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie póĨniej niĪ na 18 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosiü zmiany w porządku obrad wprowadzone na Īądanie
akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nastĊpuje w sposób właĞciwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie zwołuje siĊ przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób okreĞlony dla
przekazywania informacji bieĪących zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno byü dokonane co
najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawieraü
w szczególnoĞci: (i) datĊ, godzinĊ i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (ii) precyzyjny opis
procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu; (iii) dzieĔ rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (iv) informacjĊ, Īe prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko
osoby bĊdące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wskazanie, gdzie
i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu moĪe uzyskaü pełny tekst dokumentacji, która
ma byü przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeĪeli nie przewiduje siĊ podejmowania uchwał,
uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostaü wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) wskazanie
adresu strony internetowej, na której bĊdą udostĊpnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Raportach, Spółka zobowiązana bĊdzie do przekazania w formie raportu bieĪącego m.in.
daty, godziny i miejsca Walnego Zgromadzenia wraz z jego szczegółowym porządkiem obrad. Ponadto w przypadku
zamierzonej zmiany Statutu ogłoszeniu w formie raportu bieĪącego podlegają dotychczas obowiązujące jego postanowienia,
treĞü proponowanych zmian oraz w przypadku, gdy w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Spółka
podejmuje decyzjĊ o sporządzeniu nowego teksu jednolitego, treĞü nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem
jego nowych postanowieĔ. Ogłoszeniu w formie raportu bieĪącego podlega takĪe treĞü projektów uchwał oraz załączników
do projektów, które mają byü przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał.
Miejsce Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenia odbywają siĊ w siedzibie Spółki.
Prawa zgłaszania Spółce projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszaü Spółce na piĞmie lub przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostaü
wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Prawo Īądania wydania odpisów wniosków
KaĪdy akcjonariusz Spółki ma prawo Īądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objĊtych porządkiem obrad
najbliĪszego Walnego Zgromadzenia. ĩądanie takie naleĪy złoĪyü do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpiü nie póĨniej niĪ w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo Īądania sprawdzenia listy obecnoĞci akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia naleĪy sporządziü listĊ obecnoĞci zawierającą spis
uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które kaĪdy z nich przedstawia, oraz
słuĪących im głosów. Lista obecnoĞci powinna zostaü podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
i wyłoĪona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału
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zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecnoĞci powinna byü sprawdzona przez wybraną
w tym celu komisjĊ, złoĪoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do uzyskania informacji
Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego Īądanie
informacji dotyczących Spółki, jeĪeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objĊtej porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia. JeĪeli przemawiają za tym waĪne powody, Zarząd moĪe udzieliü informacji na piĞmie poza Walnym
Zgromadzeniem. W takim przypadku Zarząd jest obowiązany udzieliü informacji nie póĨniej niĪ w terminie dwóch
tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki Īądania podczas Walnego Zgromadzenia.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeĪeli mogłoby to wyrządziü szkodĊ Spółce, spółce powiązanej ze Spółką albo
spółce lub spółdzielni zaleĪnej od Spółki, w szczególnoĞci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub
organizacyjnych przedsiĊbiorstwa. Członek Zarządu moĪe odmówiü udzielenia informacji, jeĪeli udzielenie informacji
mogłoby stanowiü podstawĊ jego odpowiedzialnoĞci karnej, cywilnoprawnej bądĨ administracyjnej.
Informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki powinny byü przekazane do publicznej wiadomoĞci w formie raportu
bieĪącego.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Īądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, moĪe złoĪyü wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji.
Wniosek taki naleĪy złoĪyü w terminie tygodnia od zakoĔczenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono
udzielenia informacji. Akcjonariusz moĪe równieĪ złoĪyü wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do
ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z Rozporządzeniem
o Raportach Spółka bĊdzie obowiązana przekazaü w formie raportu bieĪącego informacje udzielone akcjonariuszowi
w nastĊpstwie zobowiązania Zarządu przez sąd rejestrowy w przypadkach, o których mowa powyĪej.
Prawo Īądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego
KaĪdy akcjonariusz Spółki ma prawo Īądaü wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalnoĞci Spółki
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóĨniej
na piĊtnaĞcie dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleĪą w szczególnoĞci:
Ɣ

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnoĞci Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy;

Ɣ

udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków;

Ɣ

postanowienia dotyczące roszczeĔ o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu albo nadzoru;

Ɣ

zbycie i wydzierĪawienie przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej czĊĞci oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego;

Ɣ

dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat;

Ɣ

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeĔstwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa
w art. 453 § 2 KSH;

Ɣ

likwidacja Spółki;

Ɣ

nabycie akcji własnych w celu umorzenia, umorzenie oraz obniĪenie kapitału zakładowego Spółki;

Ɣ

połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;

Ɣ

zmiana Statutu Spółki.

Zgodnie ze Statutem, do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleĪy równieĪ:
Ɣ

zatwierdzenie regulaminu Zarządu;

Ɣ

uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
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Ɣ

ustalanie zasad oraz wysokoĞci wynagrodzeĔ członków Rady Nadzorczej;

Ɣ

tworzenie, uĪycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych, uĪycie kapitału zapasowego.

Od Dnia Pierwszego Notowania uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzglĊdną wiĊkszoĞcią głosów, chyba Īe
przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powziĊcia danej uchwały.
Od Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie jest waĪne bez wzglĊdu na liczbĊ reprezentowanych na nim akcji,
z zastrzeĪeniem, Īe do podjĊcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie § 15 ust.
3 i 4 Statutu wymagana jest obecnoĞü akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Prawo do Īądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady
Nadzorczej powinien zostaü dokonany przez najbliĪsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi
grupami. W takim przypadku tryb przewidziany w Statucie nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze bĊdą stosowaü
procedurĊ przewidzianą w Kodeksie Spółek Handlowych. Mechanizm takiego wyboru jest nastĊpujący: całkowita liczba
akcji Spółki jest dzielona przez całkowitą liczbĊ członków Rady Nadzorczej Spółki (liczba ta, na DatĊ Prospektu,
wynosiła piĊü). Akcjonariusze, którzy reprezentują taką liczbĊ akcji, mogą utworzyü oddzielną grupĊ celem wyboru
jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosowaü przy wyborze innych członków. JeĪeli po głosowaniu w trybie
głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie
uczestniczyli w utworzeniu Īadnej grupy, bĊdą uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej. JeĪeli
wyboru Rady Nadzorczej dokonuje siĊ w trybie głosowania oddzielnymi grupami, ograniczenie uprzywilejowania co do
prawa głosu nie ma zastosowania, a kaĪda Akcja daje prawo do jednego głosu z wyłączeniem ograniczeĔ dotyczących
akcji, które nie uprawniają do wykonywania prawa głosu.
Prawo do zaskarĪania uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarĪania uchwał podjĊtych przez Walne Zgromadzenie w drodze powództwa
o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądĨ dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca
na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki moĪe byü zaskarĪona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa
o uchylenie uchwały.
Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno byü wniesione w terminie miesiąca od dnia
otrzymania wiadomoĞci o uchwale, nie póĨniej jednak niĪ w terminie trzech miesiĊcy od dnia powziĊcia uchwały.
Powództwo o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą moĪe byü zaskarĪona w drodze powództwa wytoczonego przeciwko
Spółce o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały.
Powództwo o stwierdzenie niewaĪnoĞci uchwały Walnego Zgromadzenia powinno byü wniesione w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia, nie póĨniej jednak niĪ w terminie roku od dnia powziĊcia uchwały.
Podmioty uprawnione do zaskarĪenia uchwał Walnego Zgromadzenia
Prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie niewaĪnoĞci lub powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia przysługuje:
Ɣ

Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów;

Ɣ

akcjonariuszowi Spółki, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powziĊciu zaĪądał zaprotokołowania
sprzeciwu;

Ɣ

akcjonariuszowi Spółki bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu; oraz

Ɣ

akcjonariuszom Spółki, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania Walnego Zgromadzenia lub teĪ powziĊcia uchwały w sprawie nieobjĊtej porządkiem obrad.
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Zmiana praw akcjonariuszy Spółki
Zmiana praw posiadaczy Akcji w formie zmiany postanowieĔ Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjĊtej
wiĊkszoĞcią trzech czwartych głosów oraz wpisu do rejestru przedsiĊbiorców KRS. Ponadto uchwała dotycząca zmiany
Statutu, zwiĊkszająca Ğwiadczenia akcjonariuszy Spółki lub uszczuplająca prawa przyznane osobiĞcie akcjonariuszom
Spółki, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy Spółki, których dotyczy.
Umorzenie Akcji
Akcje mogą byü umarzane w drodze obniĪenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym umorzenie wymaga zgody
akcjonariusza Spółki. Statut nie zawiera postanowienia dotyczącego przymusowego umorzenia Akcji. Warunki,
podstawa prawna i tryb umorzenia Akcji oraz wysokoĞü wynagrodzenia za umarzane Akcje lub uzasadnienie umorzenia
bez wynagrodzenia okreĞla kaĪdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
Prawo do Īądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych
Zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie moĪe podjąü uchwałĊ w sprawie zbadania przez biegłego, na
koszt Spółki, okreĞlonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci
mogą w tym celu Īądaü zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Īądaü umieszczenia sprawy podjĊcia tej
uchwały w porządku obrad najbliĪszego Walnego Zgromadzenia. ĩądanie naleĪy złoĪyü na piĞmie do Zarządu najpóĨniej
na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. JeĪeli w terminie dwóch tygodni od dnia
przedstawienia Īądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy po
wezwaniu Zarządu do złoĪenia oĞwiadczenia moĪe upowaĪniü do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy Spółki wystĊpujących z tym Īądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna okreĞlaü w szczególnoĞci:
Ɣ

oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodĊ na piĞmie;

Ɣ

przedmiot i zakres badania, zgodny z treĞcią wniosku, chyba Īe wnioskodawca wyraził na piĞmie zgodĊ na ich
zmianĊ;

Ɣ

rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostĊpniü biegłemu; oraz

Ɣ

termin rozpoczĊcia badania, nie dłuĪszy niĪ trzy miesiące od dnia podjĊcia uchwały.

JeĪeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treĞcią wniosku albo podejmie taką uchwałĊ z naruszeniem
art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjĊcia uchwały, wystąpiü
do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
Rewidentem do spraw szczególnych moĪe byü wyłącznie podmiot posiadający wiedzĊ fachową i kwalifikacje niezbĊdne do
zbadania sprawy okreĞlonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego
sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie moĪe byü podmiot Ğwiadczący w okresie objĊtym
badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub zaleĪnego, jak równieĪ jej jednostki dominującej lub
znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o RachunkowoĞci. Rewidentem do spraw szczególnych nie moĪe byü równieĪ
podmiot, który naleĪy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który Ğwiadczył usługi, o których mowa powyĪej.
Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostĊpniü rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty okreĞlone
w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu sądu
o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a takĪe udzieliü wyjaĞnieĔ niezbĊdnych do przeprowadzenia badania.
Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawiü Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie
z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazaü to sprawozdanie w trybie raportu bieĪącego. Sprawozdanie
rewidenta do spraw szczególnych nie moĪe ujawniaü informacji stanowiących tajemnicĊ techniczną, handlową lub
organizacyjną Spółki, chyba Īe jest to niezbĊdne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu.
Zarząd zobowiązany jest złoĪyü sprawozdanie ze sposobu uwzglĊdnienia wyników badania na najbliĪszym Walnym
Zgromadzeniu.
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WARUNKI OFERTY
Oferta
W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują łącznie nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 5.872.843 akcji
zwykłych na okaziciela o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda, w tym nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210
nowo emitowanych akcji serii C Spółki i nie wiĊcej niĪ 4.404.633 istniejących akcji wyemitowanych w kapitale
zakładowym Spółki. Spółka oferuje nie mniej niĪ 1 oraz nie wiĊcej niĪ 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych na
okaziciela serii C Spółki. Akcjonariusz Sprzedający oferuje nie wiĊcej niĪ 4.404.633 akcji zwykłych na okaziciela serii A
i B, w tym nie wiĊcej niĪ 1.481.582 istniejących akcji serii A oraz nie wiĊcej niĪ 2.923.051 istniejących akcji serii B.
Spółka oczekuje, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów
bĊdzie zaleĪała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Akcji Oferowanych.
Na DatĊ Prospektu Spółka zamierza ubiegaü siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku
podstawowym) prowadzonym przez GPW 27.896.005 istniejących akcji Spółki o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda,
w tym 24.972.954 akcji zwykłych serii A oraz 2.923.051 akcji zwykłych serii B, jak równieĪ nie wiĊcej niĪ 1.468.210
akcji zwykłych serii C o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda objĊtych publiczną subskrypcją oraz nie wiĊcej niĪ
1.468.210 praw do akcji zwykłych serii C.
NajpóĨniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz
Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami
podejmą decyzjĊ o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych
Akcji oferowanych przez SpółkĊ w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez
Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający mogą podjąü decyzjĊ o zmniejszeniu
odpowiednio liczby Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych objĊtych Ofertą lub zrezygnowaü z przeprowadzenia Oferty
(zob. rozdz. „Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” poniĪej).
O ile wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objĊte przez inwestorów, a Akcjonariusz Sprzedający sprzeda
wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowiü bĊdą 20% kapitału zakładowego
Spółki i uprawniaü do 20% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na DatĊ Prospektu przewiduje siĊ, Īe Inwestorzy Indywidualni obejmą łącznie nie wiĊcej niĪ 10% łącznej liczby Akcji
Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie. Inwestorom Indywidualnym mogą zostaü przydzielone
wyłącznie Nowe Akcje albo wyłącznie Akcje Sprzedawane albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane. Intencją
Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju, tj.
wyłącznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wyłącza moĪliwoĞci przydzielenia Inwestorom Indywidualnym
zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych. Inwestorom Instytucjonalnym mogą zaĞ zostaü przydzielone wyłącznie
Nowe Akcje albo wyłącznie Akcje Sprzedawane, albo zarówno Nowe Akcje, jak i Akcje Sprzedawane.
Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z Ofertą mogą
zostaü podjĊte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom
instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation
S) wydaną na podstawie AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych oraz zgodnie z właĞciwymi przepisami
prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty bĊdzie prowadzona. W celu prowadzenia powyĪszych ograniczonych
działaĔ promocyjnych, w kaĪdym przypadku zgodnie z właĞciwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie
działania bĊdą podejmowane, został sporządzony dokument marketingowy w jĊzyku angielskim na podstawie informacji
zawartych w Prospekcie („Dokument Marketingowy”). Dokument Marketingowy nie bĊdzie podlegał zatwierdzeniu
przez KNF ani przez Īaden inny organ administracji publicznej, w szczególnoĞci w jurysdykcjach, gdzie bĊdą
prowadzone działania promocyjne w związku z Ofertą.
Inwestorzy powinni zwróciü uwagĊ na fakt, Īe Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium
Polski, a jedynym prawnie wiąĪącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym
informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt wraz z opublikowanymi aneksami do
Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją 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 wziĊcia udziału w Ofercie są:
Ɣ

Inwestorzy Indywidualni; oraz

Ɣ

Inwestorzy Instytucjonalni.

Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów lub okreĞlonych grup
powiązanych (włącznie z programami dla rodzin i osób zaprzyjaĨnionych) przy przydziale Akcji Oferowanych.
Nierezydenci zamierzający złoĪyü zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznaü siĊ z odpowiednimi przepisami kraju
swego pochodzenia, a takĪe z informacjami na temat ograniczeĔ dotyczących moĪliwoĞci oferowania Akcji
Oferowanych znajdującymi siĊ w Prospekcie w rozdziale „Ograniczenia w zakresie oferowania Akcji Oferowanych”.
Szczegółowe informacje na temat zawieszenia Oferty i odstąpienia od przeprowadzenia Oferty oraz ich konsekwencji dla
składania zapisów na Akcje Oferowane znajdują siĊ w punkcie „Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia
Oferty” poniĪej.
Przewidywany harmonogram Oferty
PoniĪej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.
Do 26 wrzeĞnia 2016 r.

publikacja Prospektu
zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji

27 wrzeĞnia 2016 r.

rozpoczĊcie procesu budowania
Instytucjonalnych

ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów

11 paĨdziernika 2016 r.

zakoĔczenie procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów
Instytucjonalnych

nie póĨniej niĪ 12 paĨdziernika 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, okreĞlającego CenĊ
Akcji Oferowanych oraz ostateczną liczbĊ 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 paĨdziernika 2016 r., ale nie
wczeĞniej niĪ po opublikowaniu Ceny
Akcji Oferowanych ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
poszczególnym kategoriom inwestorów,
do 14 paĨdziernika 2016 r.

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych oraz Inwestorów
Indywidualnych

17 paĨdziernika 2016 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów ZastĊpczych, którzy
odpowiedzą na zaproszenia Gwaranta Oferty lub zapisy Gwaranta Oferty
w wykonaniu zobowiązaĔ wynikających z Umowy o Plasowanie Akcji

do 18 paĨdziernika 2016 r.

przydział Akcji Oferowanych

około 25 paĨdziernika 2016 r.

zakładany pierwszy dzieĔ 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
Zarząd na podstawie upowaĪnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania
przez Zarząd z upowaĪnienia, o którym mowa w pkt (i) powyĪej, bĊdzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji.
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Inwestorom, którzy złoĪą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomo Ğci 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, przysługiwaü bĊdzie uprawnienie do
uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu poprzez złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie, w terminie 2 Dni
Roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci 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
złoĪony zapis, których lista zostanie podana do publicznej wiadomoĞci przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów od
inwestorów na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach
internetowych Współoferujących: 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 złoĪył zapis.
PowyĪszy harmonogram moĪe ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezaleĪne od
Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi
Koordynatorami, zastrzegają sobie prawo do zmiany powyĪszego 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 aktualizującego w sposób, w jaki został
opublikowany niniejszy Prospekt, tj. na stronie internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz dodatkowo, w celach
informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących: Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego
(www.dm.pkobp.pl) oraz Domu Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl). W przypadku, gdy w ocenie Spółki
i Akcjonariusza Sprzedającego zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znaczący wpłynąü na ocenĊ Akcji
Oferowanych, informacja ta zostanie udostĊpniona do publicznej wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu (po jego
uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zmiana terminów rozpoczĊcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomo Ğci stosownej informacji w tej
sprawie nastąpi najpóĨniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane.
Zmiana terminów zakoĔczenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomoĞci stosownej informacji w tej
sprawie nastąpi najpóĨniej w dniu zakoĔczenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.
Nowe terminy dla innych zdarzeĔ przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomoĞci
najpóĨniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakoĔczenia budowania ksiĊgi popytu wĞród
Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomoĞci najpóĨniej do godz. 15:00 w dniu
upływu takiego skróconego terminu.
Zmiana terminów Oferty nie bĊdzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty.
JeĞli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjĊta po przeprowadzeniu procesu budowania ksiĊgi popytu,
ale przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów, Spółka i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi
Koordynatorami mogą ponownie przeprowadziü proces budowania ksiĊgi popytu, przy czym w takiej sytuacji okreĞlą,
czy wczeĞniej złoĪone deklaracje i zaproszenia nabycia tracą czy teĪ zachowują waĪnoĞü.
Zmiany terminów przeprowadzenia Oferty mogą odbywaü siĊ tylko w okresie waĪnoĞci Prospektu.
Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
Przed rozpoczĊciem okresu przyjmowania zapisów od inwestorów na Akcje Oferowane Spółka i Akcjonariusz
Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą zawiesiü przeprowadzenie Oferty bez wyznaczania jej
nowych terminów. Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą
w póĨniejszym terminie ustaliü nowy harmonogram Oferty.
Po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów od inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami, mogą zawiesiü przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowych terminów Oferty. Spółka
i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, mogą w póĨniejszym terminie ustaliü nowy
harmonogram Oferty. Oferta moĪe zostaü zawieszona tylko z waĪnych powodów. Do waĪnych powodów naleĪy zaliczyü
w szczególnoĞci zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąü, bezpoĞrednio lub poĞrednio, na powodzenie
Oferty lub powodowaü zwiĊkszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców lub subskrybentów Akcji Oferowanych. Decyzja
w przedmiocie zawieszenia Oferty moĪe zostaü podjĊta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty, które
mogą zostaü ustalone w terminie póĨniejszym.
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Informacja o zawieszeniu Oferty przed dniem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie przekazana do
publicznej wiadomoĞci w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego
w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczĊciu przyjmowania zapisów od inwestorów zostanie podana do publicznej
wiadomoĞci w trybie przewidzianym w art. 51 Ustawy o Ofercie, tj. w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu
przez KNF. Aneks ten bĊdzie podany do publicznej wiadomoĞci w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy
Prospekt.
JeĞli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjĊta po przeprowadzeniu procesu budowania ksiĊgi popytu, ale przed
rozpoczĊciem przyjmowania zapisów Inwestorów Instytucjonalnych, Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami, mogą ponownie przeprowadziü proces budowania ksiĊgi popytu, przy czym w takiej
sytuacji okreĞlą, czy wczeĞniej złoĪone deklaracje i zaproszenia do nabycia lub objĊcia Akcji Oferowanych tracą czy
zachowują waĪnoĞü. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomoĞci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie
Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.
JeĪeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjĊta w okresie od rozpoczĊcia przyjmowania zapisów do dnia przydziału
Akcji Oferowanych, złoĪone zapisy, jak równieĪ dokonane wpłaty bĊdą w dalszym ciągu uwaĪane za waĪne, jednakĪe
Inwestorzy Indywidualni, którzy złoĪyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostĊpnieniem do publicznej wiadomoĞci
informacji o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, bĊdą uprawnieni do uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonych
zapisów na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej poprzez złoĪenie stosownego oĞwiadczenia na piĞmie w jednym
z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złoĪony zapis, a w przypadku
Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego złoĪył zapis, w terminie dwóch dni
roboczych od dnia udostĊpnienia do publicznej wiadomoĞci aneksu do Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty.
Przed rozpoczĊciem okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami, mogą, według własnego uznania, odstąpiü od przeprowadzenia Oferty bez podania
przyczyn, tym samym dokonując skutecznego odwołania Oferty.
Po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów inwestorów Spółka i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi
Koordynatorami, mogą, według własnego uznania, odstąpiü od przeprowadzenia Oferty, o ile, zdaniem Spółki
i Akcjonariusza Sprzedającego, istnieją ku temu waĪne powody. Do waĪnych powodów moĪna zaliczyü w szczególnoĞci:
(i) nagłe lub nieprzewidziane zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, które mogłyby mieü
istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkĊ Polski, OfertĊ lub na działalnoĞü Grupy (np. zamachy
terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niĪ
wskazane w punkcie (i) powyĪej, mogące mieü istotny, bezpoĞredni lub poĞredni, negatywny wpływ na działalnoĞü Grupy
lub mogące skutkowaü wyrządzeniem Grupie istotnej, bezpoĞredniej lub poĞredniej, szkody lub doprowadziü do istotnego,
bezpoĞredniego lub poĞredniego, zakłócenia jego działalnoĞci; (iii) istotną, bezpoĞrednią lub poĞrednią, negatywną zmianĊ
dotyczącą działalnoĞci, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie lub istotne ograniczenie
obrotu papierami wartoĞciowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych, jeĞli okolicznoĞci te mogłyby wywrzeü
istotny negatywny wpływ na OfertĊ; (v) niezadowalający poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi w procesie
budowania ksiĊgi popytu w zakresie liczby Akcji Oferowanych bądĨ ich ceny; (vi) niewystarczającą, zdaniem Globalnych
Koordynatorów, prognozowaną liczbĊ Akcji w obrocie na GPW, niezapewniającą odpowiedniej płynnoĞci Akcji; (vii) nagłe
i nieprzewidziane zmiany, które mogą wywrzeü bezpoĞredni lub poĞredni, istotny i niekorzystny wpływ na działalnoĞü
Grupy; lub (viii) wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy o Plasowanie Akcji.
Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie bĊdzie moĪliwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, moĪe podjąü decyzjĊ o zmniejszeniu liczby
Akcji Sprzedawanych oferowanych przez siebie, jak równieĪ moĪe podjąü decyzjĊ o odstąpieniu od Oferty w odniesieniu
do oferowanych przez siebie Akcji Sprzedawanych, przy czym decyzjĊ taką moĪe podjąü do momentu ustalenia Ceny
Akcji Oferowanych. Informacja o zmniejszeniu liczby oferowanych Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza
Sprzedającego zostanie podana do publicznej wiadomoĞci 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 Sprzedający moĪe na zasadach opisanych powyĪej, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podjąü
niezaleĪnie od Spółki decyzjĊ o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. W takim przypadku Spółka moĪe przeprowadziü
OfertĊ bez udziału Akcjonariusza Sprzedającego. W okresie nastĊpującym po ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych, do
dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty moĪe zostaü podjĊta
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami łącznie przez SpółkĊ i Akcjonariusza Sprzedającego w odniesieniu do
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wszystkich Akcji Oferowanych. Z kolei podjĊcie przez SpółkĊ, na zasadach opisanych powyĪej, decyzji o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty oznaczaü bĊdzie takĪe odstąpienie od przeprowadzenia Oferty przez Akcjonariusza
Sprzedającego, a podjĊcie przez SpółkĊ, na zasadach opisanych powyĪej, decyzji o zawieszeniu Oferty oznaczaü bĊdzie
takĪe równoczesne zawieszenie Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego. Natomiast nie jest moĪliwe zawieszenie
Oferty jedynie w stosunku do Akcji Sprzedawanych i równoczesne kontynuowanie Oferty w zakresie odnoszącym siĊ do
Nowych Akcji.
Ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania siĊ przez SpółkĊ
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o ile Akcjonariusz
Sprzedający i Spółka w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami nie postanowią inaczej.
JeĪeli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejmą decyzjĊ
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty w całoĞci, a jednoczeĞnie Spółka nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania siĊ
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym
zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, w formie
komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został opublikowany Prospekt. W takim przypadku, gdy odstąpienie od
przeprowadzenia Oferty nastąpiło po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złoĪone
zapisy zostaną uniewaĪnione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych
rekompensat, w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci informacji o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty.
JeĪeli Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejmie decyzjĊ o odstąpieniu od
przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, a jednoczeĞnie Spółka nie zrezygnuje
z przeprowadzenia Oferty bez udziału Akcjonariusza Sprzedającego oraz nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania siĊ
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym
zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej, w formie aneksu,
w sposób w jaki został opublikowany Prospekt.
JeĪeli Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, podejmą decyzjĊ
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty w całoĞci oraz Spółka zrezygnuje z zamiaru ubiegania siĊ o dopuszczenie Akcji
Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja w tym zakresie zostanie
przekazana do publicznej wiadomoĞci 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 odstąpienie od przeprowadzenia Oferty
nastąpiło po rozpoczĊciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złoĪone zapisy zostaną
uniewaĪnione, a dokonane na ich poczet wpłaty od inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat,
w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty.
Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych
Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych (łącznie „Cena Akcji Oferowanych”) zostanie
ustalona w drodze budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych. W okresie trwania budowy ksiĊgi
popytu inwestorzy bĊdą składaü deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na które
zgłoszony jest popyt, oraz cenie.
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez SpółkĊ i Akcjonariusza Sprzedającego w uzgodnieniu
z Globalnymi Koordynatorami po zakoĔczeniu procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych.
Na potrzeby procesu budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny
przedział cenowy, który nie bĊdzie podany do publicznej wiadomoĞci oraz który moĪe ulec zmianie.
Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upowaĪnienia dla Zarządu przewidzianego
w Uchwale Emisyjnej.
Cena Akcji Oferowanych bĊdzie 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 SpółkĊ do publicznej wiadomoĞci w trybie
okreĞlonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.
Z uwagi na brak wskazania w treĞci 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 składają zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej
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wiadomoĞci 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 siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu poprzez
złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego
został złoĪony zapis, a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło Īył
zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci takiej informacji. NaleĪy jednak
zauwaĪyü, Īe zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje siĊ, aby rozpoczĊcie przyjmowania zapisów nastąpiło
przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci informacji o Cenie Akcji Oferowanych. Dlatego teĪ nie przewiduje siĊ,
aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonego
zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych
NajpóĨniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz
Akcjonariusz Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami podejmą
decyzjĊ o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji
oferowanych przez SpółkĊ w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Akcjonariusza
Sprzedającego w Ofercie. Ponadto Spółka i Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustalą
ostateczną liczbĊ Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Intencją Spółki i Akcjonariusza
Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10% Akcji Oferowanych.
Akcjonariusz Sprzedający i Spółka mogą zrezygnowaü z przeprowadzenia Oferty. Akcjonariusz Sprzedający,
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, moĪe podjąü decyzjĊ o zmniejszeniu liczby Akcji Sprzedawanych
oferowanych przez siebie, jak równieĪ moĪe podjąü decyzjĊ o odstąpieniu od Oferty w odniesieniu do oferowanych przez
siebie Akcji Sprzedawanych, najpóĨniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Zawieszenie Oferty lub
odstąpienie od przeprowadzenia Oferty” powyĪej).
Ostateczna liczba Nowych Akcji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie upowaĪnienia dla Zarządu
wynikającego z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upowaĪnienia, o którym mowa
w punkcie (i) powyĪej, bĊdzie wynosiła 1.468.210 Nowych Akcji. Na DatĊ Prospektu Zarząd nie podjął decyzji odnoĞnie
do ewentualnego skorzystania z powyĪszego upowaĪnienia, w związku z czym na DatĊ 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 zostaną podane do
publicznej wiadomoĞci wraz z informacją o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy
o Ofercie Publicznej.
Z uwagi na brak wskazania w treĞci 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 składają zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej
wiadomoĞci 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 siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu poprzez
złoĪenie oĞwiadczenia na piĞmie w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego
został złoĪony zapis, a w przypadku Inwestora Instytucjonalnego w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego zło Īył
zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomoĞci takiej informacji. NaleĪy jednak
zauwaĪyü, Īe zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje siĊ, aby rozpoczĊcie przyjmowania zapisów nastąpiło
przed przekazaniem do publicznej wiadomoĞci informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych
w Ofercie. Dlatego teĪ nie przewiduje siĊ, aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia
siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zasady składania zapisów
Informacje ogólne
Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeĪeniem prawa do uchylenia siĊ od skutków
prawnych złoĪonego zapisu stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej), a takĪe nie mogą zawieraü
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jakichkolwiek zastrzeĪeĔ lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiąĪą inwestorów składających takie zapisy do dnia
dokonania przydziału Akcji Oferowanych. W przypadku udostĊpnienia do publicznej wiadomoĞci aneksu do Prospektu
inwestor, który złoĪył zapis na Akcje Oferowane przed udostĊpnieniem aneksu, moĪe uchyliü siĊ od skutków prawnych
złoĪonego zapisu na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając (i) w przypadku Inwestorów
Indywidualnych w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złoĪony
zapis, a (ii) w przypadku Inwestorów Instytucjonalnych w siedzibie Globalnego Koordynatora, u którego złoĪył zapis,
odpowiednie oĞwiadczenie w tym zakresie na piĞmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostĊpnienia aneksu do
publicznej wiadomoĞci. Prawo uchylenia siĊ od skutków prawnych złoĪonych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy
aneks jest udostĊpniany w związku z błĊdami w treĞci Prospektu, o których Spółka lub Akcjonariusz Sprzedający
powziĊli wiadomoĞü po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka
lub Akcjonariusz Sprzedający powziĊli wiadomoĞü po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
ZłoĪenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora m.in., Īe: (i) zapoznał siĊ z treĞcią
Prospektu; (ii) wyraził zgodĊ na brzmienie Statutu Spółki; (iii) zaakceptował warunki Oferty; (iv) wyraził zgodĊ na
przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niĪ liczba podana w złoĪonych przez niego zapisach bądĨ
nieprzydzielenie mu Īadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami okreĞlonymi w Prospekcie oraz
(v) wyraził zgodĊ na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbĊdnym do przeprowadzenia Oferty oraz
zapewnienia zgodnoĞci z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami (wyłącznie
w odniesieniu do osób fizycznych). Ponadto kaĪdy Inwestor Indywidualny składający zapis na Akcje Oferowane bĊdzie
zobowiązany w szczególnoĞci wskazaü w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złoĪyü
wymagane oĞwiadczenia i upowaĪnienia oraz udzieliü w formularzu zapisu upowaĪnienia dla Współoferujących
i Członka Konsorcjum Detalicznego przyjmującego zapisy do przekazania informacji objĊtych tajemnicą zawodową,
w tym informacji związanych z dokonanymi zapisami na Akcje Oferowane w zakresie niezbĊdnym dla przeprowadzenia
Oferty oraz upowaĪnienia dla Współoferujących, Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego do otrzymania takich informacji.
Brak wskazania w formularzu zapisu wskazanych powyĪej oraz innych wymaganych informacji bądĨ podanie
nieprawdziwych bądĨ nieprawidłowych informacji spowoduje, iĪ zapis danego Inwestora Indywidualnego zostanie
uznany za niewaĪny. Wszelkie konsekwencje, w tym niewaĪnoĞü zapisu, wynikające z niewłaĞciwego wypełnienia
formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym dyspozycji deponowania Akcji Oferowanych, ponosi inwestor.
Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złoĪenia zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji
Oferowanych, jednakĪe nie dłuĪej niĪ przez okres trzech miesiĊcy od dnia rozpoczĊcia przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane. Inwestor przestaje byü związany zapisem w przypadku odstąpienia przez SpółkĊ i Akcjonariusza
Sprzedającego od przeprowadzenia Oferty.
W momencie składania zapisów inwestorzy nie bĊdą ponosiü dodatkowych kosztów ani uiszczaü podatków, z wyjątkiem
ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartoĞciowych, o ile inwestor
składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wczeĞniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej,
zgodnie z postanowieniami właĞciwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. Informacje na temat
opodatkowania znajdują siĊ w rozdziale „Opodatkowanie”.
Inwestorzy Indywidualni
Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych musi posiadaü rachunek papierów wartoĞciowych.
Osoby zamierzające objąü Akcje Oferowane, nieposiadające rachunku papierów wartoĞciowych, powinny otworzyü taki
rachunek przed złoĪeniem zapisu. W przypadku gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zlecenie powinno
zostaü złoĪone zgodnie z zasadami składania zleceĔ przez klientów banku depozytariusza.
Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych przyjmowane bĊdą w wybranych placówkach („POK”) Domu
Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz Domu Maklerskiego mBanku, a takĪe w POK-ach firm inwestycyjnych, które
przystąpią do konsorcjum detalicznego i bĊdą przyjmowały od Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane
(łącznie „Członkowie Konsorcjum Detalicznego”, a kaĪdy z nich z osobna „Członek Konsorcjum Detalicznego”).
Szczegółowa lista POK-ów Członków Konsorcjum Detalicznego, w których przyjmowane bĊdą zapisy, zostanie podana
do publicznej wiadomoĞci przed rozpoczĊciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie
internetowej Spółki (www.stelmet.com) oraz, dodatkowo w celach informacyjnych, na stronach internetowych
Współoferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.mdm.pl).
Zapisy muszą byü składane na formularzach zapisu dostĊpnych w POK-ach Członków Konsorcjum Detalicznego lub
faksem, telefonicznie albo przy wykorzystaniu innych Ğrodków komunikacji elektronicznej, jeĪeli dany Członek
Konsorcjum Detalicznego przewiduje taki sposób składania zapisów. W celu uzyskania informacji na temat
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szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególnoĞci na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu
zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów oraz (ii)
moĪliwoĞci składania zapisów w innej formie niĪ pisemna potencjalni inwestorzy powinni skontaktowaü siĊ z Członkiem
Konsorcjum Detalicznego, w którym zamierzają złoĪyü zapis.
Inwestor Indywidualny wyraĪa zgodĊ na przydzielenie mu albo wyłącznie Nowych Akcji albo wyłącznie Akcji
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych, z zastrzeĪeniem, iĪ intencją Spółki
i Akcjonariuszy Sprzedających jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju,
tj. wyłącznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wyłącza moĪliwoĞci przydzielenia Inwestorom
Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych.
Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane bĊdą wyłącznie od tych Inwestorów Indywidualnych, którzy w chwili
składania zapisów posiadają otwarte rachunki papierów wartoĞciowych. Osoby zamierzające złoĪyü zapis, nieposiadające
rachunku papierów wartoĞciowych powinny otworzyü taki rachunek najpóĨniej przed złoĪeniem zapisu. W przypadku
zapisów złoĪonych przez Inwestorów Indywidualnych z rachunków zbiorczych zapisanie Akcji Oferowanych nastąpi
zgodnie z zasadami podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze.
W momencie składania zapisu inwestor zobowiązany jest złoĪyü nieodwołalną dyspozycjĊ deponowania nabytych przez
niego Akcji Oferowanych na prowadzonym dla niego rachunku papierów wartoĞciowych. Dyspozycja deponowania
Akcji Oferowanych stanowi integralną czĊĞü formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaĞciwego
wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi inwestor.
Inwestorzy Indywidualni mają prawo złoĪyü wiĊcej niĪ jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden
zapis złoĪony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie moĪe byü wiĊksza niĪ 195.761 Akcji Oferowanych. Zapis
opiewający na wiĊkszą liczbĊ Akcji Oferowanych niĪ 195.761 Akcji Oferowanych bĊdzie traktowany jak zapis na
195.761 Akcji Oferowanych. Zapis złoĪony przez Inwestora Indywidualnego nie moĪe obejmowaü mniej niĪ 10 Akcji
Oferowanych. Zapisy złoĪone na mniej niĪ 10 Akcji Oferowanych bĊdą uwaĪane za niewaĪne. Łącznie zapisy złoĪone
przez danego Inwestora Indywidualnego u jednego Członka Konsorcjum Detalicznego nie mogą opiewaü na wiĊcej niĪ
195.761 Akcji Oferowanych. JeĞli łącznie zapisy złoĪone przez jednego inwestora u jednego Członka Konsorcjum
Detalicznego przekroczą 195.761 Akcji Oferowanych, takie zapisy zostaną uznane za złoĪone łącznie na 195.761 Akcji
Oferowanych. OdpowiedzialnoĞü za prawidłową weryfikacjĊ minimalnego i maksymalnego limitu liczby Akcji
Oferowanych w złoĪonych przez Inwestorów Indywidualnych zapisach u jednego Członka Konsorcjum Detalicznego
ponoszą poszczególni Członkowie Konsorcjum Detalicznego.
Inwestorzy Instytucjonalni
Po zakoĔczeniu procesu budowania ksiĊgi popytu Spółka i Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi
Koordynatorami, dokona uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia
do złoĪenia zapisu na Akcje Oferowane i którzy bĊdą uprawnieni do złoĪenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie
wskazanej w zaproszeniu do złoĪenia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim
zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów Instytucjonalnych zostaną przesłane przez Globalnych Koordynatorów.
Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów na Akcje
Oferowane, bĊdą przyjmowane przez Globalnych Koordynatorów na zasadach okreĞlonych w zaproszeniu do składania
zapisów. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych na Akcje Oferowane bĊdą przyjmowane na piĞmie, na formularzu zapisu
udostĊpnionym przez Globalnych Koordynatorów. Formularz zapisu zawieraü bĊdzie takĪe obowiązkowe polecenie
zdeponowania akcji na rachunku inwestycyjnym inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad
składania zapisów, w szczególnoĞci na temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez
przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii)
sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktowaü siĊ z Globalnymi Koordynatorami.
KaĪdy z Inwestorów Instytucjonalnych moĪe złoĪyü zapis lub zapisy łącznie na taką liczbĊ Akcji Oferowanych, która
bĊdzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złoĪenia zapisu i w tym
kontekĞcie liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do
złoĪenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które moĪe złoĪyü zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy
czym liczba ta moĪe byü inna dla kaĪdego Inwestora Instytucjonalnego). Zapisy opiewające łącznie na wiĊkszą liczbĊ
Akcji Oferowanych niĪ wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bĊdą traktowane jako
zapisy na maksymalną liczbĊ Akcji Oferowanych, na które moĪe złoĪyü zapis dany Inwestor Instytucjonalny. Instytucje
zarządzające aktywami na zlecenie mogą złoĪyü jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do
zapisu listĊ inwestorów zawierającą dane wymagane jak w formularzu zapisu. W przypadku złoĪenia przez inwestora
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zapisu na mniejszą liczbĊ Akcji Oferowanych niĪ wynikająca z otrzymanego zaproszenia inwestorowi takiemu moĪe
zostaü przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złoĪonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji
Oferowanych niĪ wynikająca ze złoĪonego przez niego zapisu lub moĪe nie zostaü przydzielona Īadna Akcja Oferowana.
Inwestor Instytucjonalny wyraĪa zgodĊ na przydzielenie mu albo wyłącznie Nowych Akcji, albo wyłącznie Akcji
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych.
Zasady płatnoĞci za Akcje Oferowane
Inwestorzy Indywidualni
Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłaciü najpóĨniej w momencie składania
zapisu w kwocie w złotych stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor składa zapis, oraz Ceny
Akcji Oferowanych powiĊkszonej o ewentualną prowizjĊ maklerską Członka Konsorcjum Detalicznego przyjmującego
zapis. PłatnoĞü za Akcje Oferowane musi byü dokonana w złotych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danej
firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane.
Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej lub nieterminowej wpłaty, jest niewaĪny w całoĞci.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Nierozliczone naleĪnoĞci nie mogą stanowiü wpłaty na
Akcje Oferowane.
Inwestorzy Instytucjonalni
Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłaciü składany zapis najpóĨniej do koĔca ostatniego dnia przyjmowania zapisów
od Inwestorów Instytucjonalnych w złotych w wysokoĞci odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na
którą Inwestor Instytucjonalny złoĪył 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 moĪe zostaü uznany za waĪny
w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych nie wyĪszej niĪ wynikająca z dokonanej wpłaty na Akcje Oferowane.
Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny byü dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany
w zaproszeniu do złoĪenia zapisu. Jako datĊ wpłaty uznaje siĊ datĊ uznania tego rachunku kwotą pieniĊĪną.
ĝrodki wpłacane za Akcje Oferowane nie są oprocentowane.

Przydział Akcji Oferowanych
Decyzje o: (i) liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom inwestorów, oraz (ii)
przydziale Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym, bĊdą miały charakter uznaniowy i zostaną
podjĊte przez SpółkĊ i Akcjonariusza Sprzedającego, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami, po zakoĔczeniu
przyjmowania zapisów.
Po przekazaniu do publicznej wiadomoĞci informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym
kategoriom inwestorów Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający zastrzegają sobie moĪliwoĞü dokonania przesuniĊü Akcji
Oferowanych pomiĊdzy poszczególnymi kategoriami inwestorów, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami,
z zastrzeĪeniem, Īe przesuniĊte mogą byü tylko: (i) Akcje Oferowane, które nie zostały objĊte prawidłowo złoĪonymi
i opłaconymi zapisami, (ii) Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w wyniku uchylenia siĊ
inwestorów od skutków prawnych złoĪonych zapisów – zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. To działanie nie
wpływa na zmianĊ ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane w Ofercie.
W ramach przydziału Akcji Oferowanych w pierwszej kolejnoĞci bĊdą przydzielane Nowe Akcje.
W zakresie, w jakim bĊdą tego wymagaü przepisy prawa, informacje dotyczące wyników przydziału Akcji Oferowanych
zostaną opublikowane w raporcie bieĪącym zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia o Raportach, przy czym
rozpoczĊcie notowania Akcji Dopuszczanych oraz Praw do Akcji bĊdzie moĪliwe przed podaniem do publicznej
wiadomoĞci wyników przydziału Akcji Oferowanych.
Spółka ani Akcjonariusz Sprzedający nie bĊdą zawiadamiali indywidualnie inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji
Oferowanych. InformacjĊ dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Oferowanych danemu inwestorowi kaĪda z osób bĊdzie
mogła uzyskaü w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartoĞciowych.
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Inwestorzy Indywidualni
Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany zgodnie z prawidłowo złoĪonymi
i opłaconymi zapisami. Inwestor Indywidualny wyraĪa zgodĊ na przydzielenie mu albo wyłącznie Nowych Akcji, albo
wyłącznie Akcji Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych, z zastrzeĪeniem, iĪ intencją
Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie akcji jednego rodzaju,
tj. wyłącznie Akcji Sprzedawanych lub Nowych Akcji, co nie wyłącza moĪliwoĞci przydzielenia Inwestorom
Indywidualnym zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych.
Akcje Oferowane zostaną przydzielone wyłącznie tym Inwestorom Indywidualnym, którzy prawidłowo złoĪyli i opłacili
zapisy na Akcje Oferowane po Cenie Akcji Oferowanych, powiĊkszonej o ewentualną prowizjĊ firmy inwestycyjnej
przyjmującej zapis. JeĪeli liczba Akcji Oferowanych, na które dokonali zapisów Inwestorzy Indywidualni, nie
przekroczy liczby Akcji Oferowanych oferowanych tym inwestorom, Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone
Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z prawidłowo złoĪonych i opłaconych zapisów. W przypadku wystąpienia
nadsubskrypcji przydział Akcji Oferowanych nastąpi na zasadach proporcjonalnej redukcji kaĪdego ze złoĪonych
zapisów. Ułamkowe czĊĞci Akcji Oferowanych zostaną zaokrąglone w dół do najbliĪszej liczby całkowitej, a pozostałe
Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, którzy złoĪyli kolejno zapisy na najwiĊkszą liczbĊ
Akcji Oferowanych. W przypadku zapisu na równą liczbĊ Akcji Oferowanych o przydziale zdecyduje losowanie.
Inwestorzy Indywidualni, którym nie przyznano Īadnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane
proporcjonalnie zredukowano lub uznano za niewaĪne, otrzymają 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 bĊdą zwracane bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowaĔ w związku
z kosztami poniesionymi przez Inwestorów Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje Oferowane.
Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie z procedurami
Członków Konsorcjum Detalicznego prowadzących rachunki papierów wartoĞciowych Inwestorów Indywidualnych,
którym przydzielono Akcje Oferowane.
Inwestorzy Instytucjonalni
Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie złoĪonych przez nich
zapisów, pod warunkiem opłacenia zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Inwestor Instytucjonalny wyraĪa zgodĊ na przydzielenie mu albo wyłącznie Nowych Akcji, albo wyłącznie Akcji
Sprzedawanych, albo zarówno Nowych Akcji, jak i Akcji Sprzedawanych.
Po zakoĔczeniu procesu budowania ksiĊgi popytu zostaną wysłane zaproszenia przez Globalnych Koordynatorów do
złoĪenia zapisu na Akcje Oferowane do Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom Instytucjonalnym, do których
wysłane zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji
Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złoĪenia i opłacenia zapisu.
Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni, do których zaproszenie do złoĪenia zapisu
zostało skierowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, nie złoĪyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub
nie opłacili złoĪonych zapisów w terminie, mogą zostaü zaoferowane i przydzielone inwestorom zastĊpczym, zarówno
tym, którzy wziĊli udział w procesie budowania ksiĊgi popytu, jak i równieĪ tym, którzy nie wziĊli udziału w procesie
budowania ksiĊgi popytu („Inwestorzy ZastĊpczy”), lub mogą zostaü przydzielone Gwarantowi Oferty w wykonaniu
Umowy o Plasowanie Akcji na zasadach opisanych w rozdziale „Plasowanie Akcji Oferowanych, stabilizacja i umowne
ograniczenia zbywalnoĞci Akcji”.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądĨ złoĪenia przez Inwestora Instytucjonalnego zapisu lub
zapisów na liczbĊ Akcji Oferowanych mniejszą niĪ okreĞlona w zaproszeniu temu Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie
przydzielona taka liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub teĪ na podstawie
uznaniowego wyboru Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego działających w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami
takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu moĪe zostaü przydzielona mniejsza liczba Akcji Oferowanych niĪ wynikająca
z dokonanej wpłaty lub moĪe nie zostaü mu przydzielona Īadna Akcja Oferowana. W przypadku złoĪenia przez inwestora
zapisu lub zapisów na wiĊkszą liczbĊ Akcji Oferowanych niĪ wynikająca z otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu
moĪe zostaü przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z otrzymanego przez niego zaproszenia.
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Zwrot Ğrodków pieniĊĪnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których
zapisy na Akcje Oferowane zostały uniewaĪnione lub nieuwzglĊdnione, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14
dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądĨ
odszkodowaĔ 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 wartoĞciowych Inwestorów Instytucjonalnych lub Inwestorów Indywidualnych.
W wyniku przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartoĞciowych Inwestorów Indywidualnych zostaną
zapisane Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji. Zapisanie Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji nastąpi na rachunki
papierów wartoĞciowych Inwestorów Indywidualnych, wskazanych przez danego Inwestora Indywidualnego w dyspozycji
deponowania Akcji Oferowanych, stanowiącej integralną czĊĞü formularza zapisu.
Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji zostaną zapisane na rachunkach papierów wartoĞciowych Inwestorów
Instytucjonalnych (pod warunkiem, Īe dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji
Sprzedawanych lub Praw do Akcji na ich rachunkach papierów wartoĞciowych bĊdą kompletne i prawidłowe).
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału i po podjĊciu odpowiednich uchwał przez zarząd KDPW, na rachunkach
papierów wartoĞciowych inwestorów zostaną zapisane Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji.
JeĪeli dane przekazane przez inwestora na potrzeby przeniesienia Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji bĊdą
niekompletne lub nieprawidłowe, inwestor musi liczyü siĊ z przeniesieniem Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji na
swój rachunek papierów wartoĞciowych w terminie póĨniejszym, po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez inwestora
niezbĊdnych danych.
Globalni Koordynatorzy nie ponoszą odpowiedzialnoĞci za nieprzeniesienie Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji
wynikające z niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych przez inwestora na potrzeby przeniesienia
Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji.
W przypadku niemoĪnoĞci zapisania Akcji Sprzedawanych lub Praw do Akcji przydzielonych inwestorowi na rachunku
papierów wartoĞciowych wskazanym przez tego inwestora Akcje Sprzedawane lub Prawa do Akcji zostaną zapisane na
rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Dom Maklerski mBanku.
NiedojĞcie Oferty do skutku
Poza przypadkami odstąpienia Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego od przeprowadzenia Oferty opisanych
w podrozdziale „Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty”, Oferta w zakresie Nowych Akcji nie
dojdzie do skutku w nastĊpujących wypadkach:
Ɣ

co najmniej 1 Nowa Akcja nie zostanie objĊta i naleĪycie opłacona; lub

Ɣ

Zarząd nie złoĪy wniosku w sprawie rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym
przez prawo; lub

Ɣ

uprawomocni siĊ postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Nowych Akcji.

Uchwała Emisyjna zawiera upowaĪnienie dla Zarządu do ustalenia ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie oraz do okreĞlenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyĪszony kapitał
zakładowy. Zarząd moĪe skorzystaü z powyĪszego upowaĪnienia i okreĞliü ostateczną liczbĊ Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie. Na DatĊ Prospektu Zarząd nie podjął decyzji odnoĞnie do ewentualnego skorzystania z powyĪszego
upowaĪnienia, w związku z czym na DatĊ Prospektu ostateczna liczba Nowych Akcji nie jest ustalona. Nie moĪna
całkowicie wykluczyü ryzyka, iĪ w przypadku okreĞlenia przez Zarząd ostatecznej liczby Nowych Akcji oferowanych
w Ofercie oraz subskrybowania przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Nowych Akcji niĪ ustalona przez Zarząd,
sąd rejestrowy moĪe uznaü, iĪ emisja Nowych Akcji nie doszła do skutku, i w konsekwencji odmówiü rejestracji
podwyĪszenia kapitału zakładowego.
Rejestracja podwyĪszenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Nowych Akcji, uzaleĪniona jest takĪe od złoĪenia
przez Zarząd odpowiednio oĞwiadczenia okreĞlającego ostateczną sumĊ, o jaką ma zostaü podwyĪszony kapitał zakładowy,
wysokoĞü objĊtego kapitału oraz doprecyzowującego treĞü Statutu, w zakresie wysokoĞci kapitału zakładowego Spółki, na
podstawie liczby Nowych Akcji objĊtych waĪnymi zapisami. OĞwiadczenie to, złoĪone na podstawie art. 310 KSH,
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w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostaü załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyĪszenia kapitału
zakładowego. NiezłoĪenie powyĪszego oĞwiadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemoĪnoĞü rejestracji podwyĪszenia
kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji i tym samym niedojĞcie emisji Nowych Akcji do skutku.
Oferta w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych nie dojdzie do skutku, jeĪeli Akcjonariusz Sprzedający odstąpi od
przeprowadzenia Oferty albo jeĪeli nie zostanie objĊta zapisami i naleĪycie opłacona co najmniej jedna Akcja Sprzedawana.
W przypadku odstąpienia Akcjonariusza Sprzedającego od przeprowadzenia Oferty w zakresie sprzedaĪy Akcji
Sprzedawanych(do momentu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych), a gdy jednoczeĞnie Spółka nie zrezygnuje
z przeprowadzenia Oferty bez udziału Akcjonariusza Sprzedającego oraz nie zrezygnuje z zamiaru ubiegania siĊ
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, informacja na ten temat
wraz z informacją o związanym z tym niespełnieniem kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym zostanie
przekazana do publicznej wiadomoĞci (i) w okresie waĪnoĞci Prospektu – w formie aneksu do Prospektu,
w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF lub (ii) o ile znajdzie to
zastosowanie – w formie raportu bieĪącego. W szczególnoĞci w przypadku braku objĊcia i opłacenia Akcji Sprzedawanych
a takĪe w sytuacji objĊcia i opłacenia Akcji Oferowanych, w tym Akcji Sprzedawanych, w liczbie uniemoĪliwiającej
spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, informacja na ten temat zostanie przekazana do
publicznej wiadomoĞci 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
przesuniĊty w celu umoĪliwienia inwestorom złoĪenia oĞwiadczenia o uchyleniu siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu
na Akcje Oferowane. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojĞcie do skutku Oferty w zakresie emisji
Nowych Akcji, informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej wiadomoĞci w drodze komunikatu
aktualizującego, w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt.
W przypadku niedojĞcia 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 wartoĞciowych bĊdą
zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowaĔ Praw do Akcji na rynku
podstawowym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat stanowiü bĊdzie iloczyn liczby Praw do Akcji
znajdujących siĊ na rachunku papierów wartoĞciowych inwestora oraz Ceny Akcji Oferowanych.
Rejestracja Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji w depozycie papierów wartoĞciowych
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostaną zdematerializowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego oraz regulacjami KDPW. Akcje Dopuszczane, w tym
Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym
przez KDPW (z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. KsiąĪĊca 4, 00-498 Warszawa), bĊdącym centralną instytucją
depozytową papierów wartoĞciowych w Polsce. KDPW_CCP S.A. – spółka zaleĪna KDPW – bĊdzie rozliczaü transakcje
na Akcjach Dopuszczanych, Nowych Akcjach oraz Prawach do Akcji w ramach wtórnego obrotu tymi papierami
wartoĞciowymi, w szczególnoĞci obrotu na GPW.
KDPW nada Akcjom Dopuszczanym, Nowym Akcjom i Prawom do Akcji kody ISIN na potrzeby ich rejestracji
w depozycie papierów wartoĞciowych.
Dopuszczenie Akcji Dopuszczanych, Praw do Akcji oraz Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym
Na DatĊ Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym
odpowiednim rynku.
Spółka zamierza ubiegaü siĊ 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. WĞród Akcji Dopuszczanych
znajdują siĊ nastĊpujące papiery wartoĞciowe: 24.972.954 akcji serii A oraz 2.923.051 akcji serii B, jak równieĪ od 1 do
1.468.210 Nowych Akcji, oraz od 1 do 1.468.210 Praw do Akcji.
JednoczeĞnie lub prawie jednoczeĞnie z utworzeniem Nowych Akcji, o których Dopuszczenie ubiega siĊ Spółka,
przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym nie bĊdą papiery wartoĞciowe Spółki tej samej klasy
co Nowe Akcje. W związku z plasowaniem o charakterze publicznym lub prywatnym nie bĊdą równieĪ tworzone papiery
wartoĞciowe Spółki innej klasy.
W związku z: (i) Ofertą 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 wartoĞciowych prowadzonym przez KDPW.
Spółka złoĪy do KDPW wniosek o rejestracjĊ Akcji Oferowanych i Praw do Akcji bĊdących przedmiotem Oferty
w depozycie papierów wartoĞciowych prowadzonym przez KDPW tak, aby rejestracja Akcji Oferowanych i Praw do
Akcji w depozycie papierów wartoĞciowych nastąpiła w terminie umoĪliwiającym dokonanie ich przydziału Inwestorom
Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz zapisanie Akcji Oferowanych i Praw do Akcji na rachunkach
papierów wartoĞciowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach i w terminie
okreĞlonym w niniejszym Prospekcie. Spółka złoĪy równieĪ wniosek o rejestracjĊ pozostałych Akcji Dopuszczanych,
które bĊdą objĊte wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego, w depozycie papierów
wartoĞciowych prowadzonym przez KDPW.
Po zarejestrowaniu podwyĪszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji Spółka podejmie działania
mające na celu wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Po
zarejestrowaniu podwyĪszenia kapitału Spółki o Nowe Akcje przez sąd rejestrowy, zostaną one zapisane na rachunkach
papierów wartoĞciowych inwestorów, na których były zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji
dokonanych w ostatnim dniu notowaĔ Praw do Akcji na rynku podstawowym GPW. W zamian za kaĪde Prawo do Akcji
na rachunkach inwestorów zostanie zapisana jedna Nowa Akcja, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasną. DzieĔ
wygaĞniĊcia Praw do Akcji bĊdzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, a nastĊpny dzieĔ obrotu na GPW bĊdzie
pierwszym dniem notowaĔ Nowych Akcji.
Spółka dołoĪy wszelkich staraĔ, aby Akcje, w tym Akcje Sprzedawane, oraz PDA w moĪliwie najkrótszym terminie od
dnia przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty dopuĞciü i wprowadziü do obrotu na rynku regulowanym na GPW.
Intencją Spółki jest wprowadzenie do obrotu Akcji, w tym Akcji Sprzedawanych równolegle z PDA, oraz niezwłocznie
po rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego Nowych Akcji, a nastĊpnie asymilacja Nowych Akcji z Akcjami,
w tym Akcjami Sprzedawanymi. W przypadku, gdy Akcje, w tym Akcje Sprzedawane, nie zostaną wprowadzone do
obrotu na GPW jednoczeĞnie z PDA, to zostaną one wprowadzone do obrotu na GPW dopiero po rejestracji przez sąd
rejestrowy podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Akcji oraz jednoczeĞnie
z wprowadzeniem Nowych Akcji do obrotu na GPW.
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, zostaną zdematerializowane i wprowadzone do obrotu regulowanego na
GPW równieĪ w przypadku niedokonania sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego.
W przypadku niedojĞcia do skutku emisji Nowych Akcji Spółka bĊdzie ubiegaü siĊ 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 zarządu GPW i przyjĊcia Akcji
Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji do depozytu papierów wartoĞciowych
przez KDPW. Zgoda taka moĪe byü udzielona, jeĞli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne okreĞlone w stosownych
regulacjach GPW i KDPW oraz w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach, w tym w szczególnoĞci wymogi w zakresie
minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie. Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach w przypadku rynku
podstawowego (bĊdącego rynkiem oficjalnych notowaĔ giełdowych) minimalna liczba akcji w wolnym obrocie jest
zapewniona, jeĪeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których kaĪdy posiada nie wiĊcej niĪ 5% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu, znajduje siĊ: (i) co najmniej 25% akcji spółki objĊtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowaĔ lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartoĞci stanowiącej, według ostatniej ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaĪy akcji, równowartoĞü w złotych co najmniej 17 mln EUR. Ponadto Rozporządzenie o Rynku
i Emitentach wymaga, aby: (i) wniosek o dopuszczenie obejmował wszystkie akcje tego samego rodzaju oraz (ii) emitent
publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne
lata obrotowe poprzedzające złoĪenie wniosku o dopuszczenie. Natomiast zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą byü
dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile: (i) został sporządzony
odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właĞciwy organ nadzoru, chyba Īe sporządzenie lub
zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; (ii) zbywalnoĞü akcji nie jest ograniczona; (iii) w stosunku
do emitenta nie toczy siĊ postĊpowanie upadłoĞciowe lub likwidacyjne; (iv) z zastrzeĪeniem okreĞlonych wyjątków
kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna
wynosiü co najmniej 60 mln PLN albo równowartoĞü w złotych 15 mln EUR; (v) w posiadaniu akcjonariuszy, z których
kaĪdy uprawniony jest do wykonywania mniej niĪ 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje siĊ co
najmniej: (a) 15% akcji objĊtych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji objĊtych
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartoĞci równej co najmniej 1 mln EUR, liczonej według ostatniej
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ceny sprzedaĪy lub emisyjnej, a takĪe (vi) akcje znajdują siĊ w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza
podstawĊ dla kształtowania siĊ płynnego obrotu giełdowego.
Na DatĊ Prospektu Emitent nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym (zarówno rynku
podstawowym jak i równoległym). Emitent zakłada, Īe po zakoĔczeniu Oferty spełni warunki dopuszczenia
i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW. JeĪeli po zakoĔczeniu Oferty Emitent nie bĊdzie spełniał
wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, Emitent bĊdzie ubiegaü siĊ
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 ubiegaü siĊ o wprowadzenie Akcji do
alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Biorąc pod uwagĊ załoĪenia Oferty, tj. m.in. fakt pierwszeĔstwa
w przydziale Nowych Akcji oraz przy załoĪeniu nieprzydzielania inwestorom Akcji Sprzedawanych, Emitent nie bĊdzie
spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW w zakresie minimalnego rozproszenia na
poziomie 15%. JednoczeĞnie Spółka zakłada, Īe mimo niespełnienia powyĪszego warunku bĊdzie w stanie spełniü
warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 100.000 sztuk o łącznej wartoĞci co najmniej 4.000.000 zł liczonej
według ceny emisyjnej. Ponadto, przy załoĪeniu przydzielenia inwestorom wszystkich Nowych Akcji oraz wszystkich
Akcji Sprzedawanych, Emitent nie bĊdzie spełniał warunku dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
w zakresie minimalnego rozproszenia na poziomie 25%. JednoczeĞnie Spółka zakłada, Īe mimo niespełnienia
powyĪszego warunku bĊdzie w stanie spełniü warunek dopuszczenia Akcji w liczbie co najmniej 500.000 sztuk o łącznej
wartoĞci co najmniej 17.000.000 EUR liczonej według ceny emisyjnej. JednakĪe spełnienie tych warunków jest
w dalszym ciągu związane z ryzykami, o których mowa powyĪej.
Analizując wnioski Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz
Nowych Akcji i Praw do Akcji na GPW, GPW bierze pod uwagĊ aktualną i przewidywaną sytuacjĊ finansową Spółki, jej
perspektywy rozwoju oraz doĞwiadczenie i kwalifikacje jej kadry zarządzającej, mając na uwadze bezpieczeĔstwo rynku
i jego uczestników. Biorąc pod uwagĊ, Īe niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są
uznaniowe i naleĪą do oceny GPW, Spółka nie moĪe zapewniü, Īe takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani Īe
Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Nowe Akcje i Prawa do Akcji zostaną dopuszczone i wprowadzone
do obrotu na rynku regulowanym GPW. W przypadku powziĊcia przez SpółkĊ informacji, iĪ z powodu przewidywanego
wyniku Oferty Spółka moĪe nie spełniü wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na
rynku regulowanym GPW, Spółka rozwaĪy odstąpienie od przeprowadzenia Oferty. Odstąpienie od przeprowadzenia
Oferty bĊdzie dokonane zgodnie z postanowieniami Prospektu w tym zakresie zawartymi w rozdz. „Warunki Oferty
– Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty”. Ponadto Spółka nie moĪe całkowicie wykluczyü, Īe
z powodu okolicznoĞci leĪących poza jej kontrolą dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji
Sprzedawanych, oraz Nowych Akcji i Praw do Akcji na głównym rynku GPW nastąpi w terminach innych, niĪ
pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomiĊdzy subskrypcją przez inwestorów a pierwszym dniem
notowania Akcji Oferowanych (zob. rozdz. „Warunki Oferty – Przewidywany harmonogram oferty”), która moĪe byü
dłuĪsza niĪ w innych jurysdykcjach, inwestorzy bĊdą naraĪeni na brak płynnoĞci przez ten czas.
Mając na uwadze stanowisko Zarządu GPW z dnia 12 wrzeĞnia 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 jednoczeĞnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji juĪ
istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególnoĞci wysokoĞü i strukturĊ oferty, strukturĊ własnoĞci,
ewentualne umowne zakazy sprzedaĪy oraz inne okolicznoĞci związane z wnioskiem. W Ğwietle powyĪszego spółki,
które planują jednoczesne notowanie praw do nowych akcji wraz z istniejącymi akcjami, powinny liczyü siĊ z tym, Īe
istniejące akcje zostaną dopuszczone dopiero po rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego i asymilacji istniejących
akcji z nowo wyemitowanymi akcjami, o ile takie opóĨnienie jest uzasadnione szczególnymi okolicznoĞciami.
W związku z tym moĪliwe jest, Īe Akcje Dopuszczane zostaną wprowadzone do obrotu nie wczeĞniej niĪ po rejestracji
podwyĪszenia kapitału zakładowego poprzez emisjĊ Nowych Akcji i ich asymilacji z Akcjami Dopuszczanymi.
W związku z powyĪszym inwestorzy, którym zostaną przydzielone Akcje Sprzedawane, muszą wziąü pod uwagĊ
moĪliwoĞü, Īe Akcje Sprzedawane mogą nie byü notowane do czasu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego (co nastąpi
w dniu wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu giełdowego). Ponadto Spółka, Akcjonariusz Sprzedający oraz inni
akcjonariusze Spółki są stronami umownych zakazów sprzedaĪy i emisji Akcji (zob. rozdz. „Plasowanie Akcji
Oferowanych, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji”), co bĊdzie równieĪ jednym z czynników
analizowanych przez GPW w związku z wnioskiem Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartoĞciowych do
obrotu giełdowego.
Warunki dotyczące dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW, które zostały szczegółowo okreĞlone
w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w odpowiednich regulacjach GPW, dotyczą m.in. zapewnienia
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odpowiedniej płynnoĞci akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Dodatkowo, rozpatrując wniosek Spółki
o dopuszczenie jej papierów wartoĞciowych do obrotu na GPW, Zarząd GPW weĨmie pod uwagĊ, w szczególnoĞci,
aktualną i przewidywaną sytuacjĊ finansową Spółki, perspektywy rozwoju oraz doĞwiadczenie i kwalifikacje jej organów
oraz bezpieczeĔstwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie oznacza rezygnacji z zamiaru ubiegania siĊ przez SpółkĊ
o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
W przypadku niespełnienia przez SpółkĊ wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym
przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach oraz w regulaminie GPW Spółka nie zamierza ubiegaü siĊ
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 wiadomoĞci 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 przesuniĊty w celu umoĪliwienia inwestorom złoĪenia oĞwiadczenia o uchyleniu
siĊ od skutków prawnych złoĪonego zapisu na Akcje Oferowane.
Informacja o podmiotach posiadających wiąĪące zobowiązanie do działania jako poĞrednicy w obrocie na rynku
wtórnym
Na DatĊ Prospektu umowa z animatorem rynku nie została podpisana. Spółka rozwaĪa zawarcie takiej umowy
w póĨniejszym 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 ZBYWALNOĝCI AKCJI
Umowa o Plasowanie Akcji
Intencją Spółki jest zawarcie nie póĨniej niĪ do dnia publikacji Prospektu umowy o plasowanie Akcji Oferowanych
wĞród Inwestorów Instytucjonalnych („Umowa o Plasowanie Akcji”) z Globalnymi Koordynatorami. Umowa
o Plasowanie Akcji nie bĊdzie zawierała zobowiązania Domu Maklerskiego mBanku do gwarantowania (na zasadzie
subemisji ani jakiejkolwiek innej zasadzie) zapisów inwestorów na Akcje Oferowane. Zgodnie z Umową o Plasowanie
Akcji, Globalni Koordynatorzy zobowiąĪą siĊ, z zastrzeĪeniem ziszczenia siĊ okreĞlonych warunków (w szczególnoĞci
podpisania aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie Akcji), do dołoĪenia naleĪytej starannoĞci w celu uplasowania
Akcji Oferowanych wĞród Inwestorów Instytucjonalnych. W Umowie o Plasowanie Akcji Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego („Gwarant Oferty”) zobowiąĪe siĊ do spowodowania objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Inwestorów
ZastĊpczych lub objĊcia lub nabycia i zapłaty przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie tych Akcji
Oferowanych, które nie zostaną objĊte lub nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych pozyskanych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w procesie budowania ksiĊgi popytu lub które nie zostaną nabyte i opłacone przez
Inwestorów ZastĊpczych.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wskazane w zdaniu powyĪej bĊdzie ograniczone do kwoty nie
wiĊkszej niĪ 50% całkowitej wartoĞci zapisów na Akcje Oferowane, na które zapisy złoĪą Inwestorzy Instytucjonalni,
i bĊdzie dodatkowo ograniczone wyłącznie do liczby Akcji Oferowanych, które zostaną wstĊpnie przydzielone
Inwestorom Instytucjonalnym zgodnie z rekomendacją Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego i nie zostaną przez
tych Inwestorów Instytucjonalnych objĊte lub nabyte i opłacone.
Zobowiązanie Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego wynikające z Umowy o Plasowanie Akcji nie bĊdzie
obejmowaü zapewniania objĊcia lub nabycia i zapłaty za Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie zawieraü postanowienia zwyczajowo przyjĊte w ofertach podobnych do Oferty, w tym
oĞwiadczenia i zapewnienia Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedającego oraz ich okreĞlone zobowiązania związane z Ofertą.
JeĪeli dowolny warunek Umowy o Plasowanie Akcji nie zostanie spełniony lub nie nastąpi zwolnienie z obowiązku jego
spełnienia, zobowiązanie Globalnych Koordynatorów do plasowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty wygasa.
Globalni Koordynatorzy bĊdą takĪe uprawnieni do rozwiązania Umowy o Plasowanie Akcji w okreĞlonych w niej
przypadkach, w szczególnoĞci w sytuacji, gdy którekolwiek z zapewnieĔ lub oĞwiadczeĔ Spółki lub Akcjonariusza
Sprzedającego okaĪe siĊ niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym czy teĪ gdy sytuacja na rynkach
finansowych zmieni siĊ w sposób istotny, negatywnie wpływając na OfertĊ.
Zgodnie z Umową o Plasowanie Akcji odpowiednio Spółka oraz Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪą siĊ do zwolnienia
Globalnych Koordynatorów oraz innych okreĞlonych osób z odpowiedzialnoĞci i obowiązku Ğwiadczenia z tytułu
okreĞlonych roszczeĔ, zobowiązaĔ lub kosztów, które mogą zostaü dochodzone lub które zostaną poniesione przez
Globalnych Koordynatorów lub inne okreĞlone osoby w związku z Umową o Plasowanie Akcji (tzw. klauzula
indemnifikacyjna).
Informacja na temat wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów w związku z Ofertą została zamieszczona w rozdziale
„Informacje dodatkowe – Koszty Oferty”. W przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia Globalnych Koordynatorów
w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa informacje na ten temat zostaną przekazane do publicznej
wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie zawieraü zwyczajowe zobowiązania Globalnych Koordynatorów dotyczące
przestrzegania ograniczeĔ w zakresie oferowania Akcji Oferowanych.
Umowa o Plasowanie Akcji bĊdzie stanowiü, Īe Spółka bĊdzie podlegaü ograniczeniom w zakresie emisji i zbywania Akcji.
Informacje dotyczące takich ograniczeĔ przedstawiono w rozdziale „Umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji” poniĪej.
W zakresie, w jakim bĊdą tego wymagaü przepisy prawa, informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie Akcji zostanie
przekazana do publicznej wiadomoĞci w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostĊpniony
Prospekt. JeĪeli Spółka dojdzie do wniosku, Īe zmiana warunków Umowy o Plasowanie Akcji lub daty jej zawarcia
moĪe mieü istotny wpływ na ocenĊ Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do publicznej
wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu, w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt, po jego uprzednim
zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy o Plasowanie Akcji zostanie przekazana do publicznej
wiadomoĞci w formie aneksu do Prospektu w sposób, w jaki został udostĊpniony Prospekt, po jego uprzednim
zatwierdzeniu przez KNF.
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Działania stabilizacyjne
Na DatĊ Prospektu nie przewiduje siĊ podejmowania działaĔ stabilizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenia
o Stabilizacji. W ramach Oferty nie przewiduje siĊ moĪliwoĞci dokonania nadprzydziału lub opcji dodatkowego
przydziału typu greenshoe.
Umowne ograniczenia zbywalnoĞci Akcji
Akcjonariusz Sprzedający
W Umowie o Plasowanie Akcji Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe 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 póĨniejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie
Akcji) ani Akcjonariusz Sprzedający, Īadna spółka zaleĪna i spółka powiązana z Akcjonariuszem Sprzedającym, nad którą
Akcjonariusz Sprzedający sprawuje kontrolĊ wynikającą z prawa do powoływania członków organów takiej spółki lub
z umowy o zarządzanie, lub z posiadania wiĊkszoĞci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub
zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w jego imieniu nie bĊdzie bez pisemnej zgody
Globalnych Koordynatorów, z zastrzeĪeniem standardowych wyjątków okreĞlonych w Umowie o Plasowanie Akcji,
oferowaü, sprzedawaü, obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani publicznie ogłaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani
zbycia lub zamiaru podjĊcia takich działaĔ lub podejmowaü działaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü emisją,
ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem Akcji lub papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub
umoĪliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartoĞciowymi, innych praw
umoĪliwiających nabycie Akcji, ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych, których wartoĞü jest
ustalana bezpoĞrednio lub poĞrednio przez odniesienie do ceny powyĪszych papierów wartoĞciowych stanowiących ich
instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
Ponadto Akcjonariusz Sprzedający zobowiąĪe siĊ, Īe w tym samym okresie bez zgody Globalnych Koordynatorów nie
zawrze Īadnej innej transakcji, która moĪe skutkowaü emisją, ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem papierów wartoĞciowych
Spółki podobnych do papierów wartoĞciowych oferowanych w Ofercie.
Spółka
W Umowie o Plasowanie Akcji Spółka zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe 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 póĨniejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka ani
Īadna spółka zaleĪna, ani Īadna spółka powiązana ze Spółką, nad którą Spółka sprawuje kontrolĊ wynikającą z prawa do
powoływania członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania wiĊkszoĞci głosów w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca
w ich imieniu nie bĊdą, bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, dokonywaü emisji, oferowaü, sprzedawaü,
obciąĪaü ani w inny sposób rozporządzaü, ani publicznie ogłaszaü emisji, oferty, sprzedaĪy ani zbycia lub zamiaru
podjĊcia takich działaĔ lub podejmowaü działaĔ zmierzających do lub mogących skutkowaü emisją, ofertą, sprzedaĪą lub
zbyciem Akcji lub papierów wartoĞciowych wymiennych lub zamiennych na Akcje lub umoĪliwiających ich uzyskanie
w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartoĞciowymi, innych praw umoĪliwiających nabycie Akcji,
ani innych papierów wartoĞciowych lub instrumentów finansowych, których wartoĞü jest ustalana bezpoĞrednio lub
poĞrednio przez odniesienie do ceny powyĪszych papierów wartoĞciowych stanowiących ich instrument bazowy,
włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami.
Spółka zobowiąĪe siĊ równieĪ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe 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 póĨniejszej daty, która zostanie wskazana w Umowie o Plasowanie Akcji), Spółka nie bĊdzie
(oraz spowoduje, Īe jej spółki zaleĪne lub spółki powiązane ze Spółką, nad którymi Spółka sprawuje kontrolĊ,
wynikającą z prawa do powoływania członków organów takich spółek lub umowy o zarządzanie lub z posiadania
wiĊkszoĞci głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takich spółek nie
bĊdą), bez pisemnej zgody Globalnych Koordynatorów, nabywaü lub publicznie ogłaszaü zamiaru nabycia Akcji ani
obniĪaü lub publicznie ogłaszaü zamiaru obniĪenia swojego kapitału zakładowego.
Ponadto Spółka zobowiąĪe siĊ wobec Globalnych Koordynatorów, Īe w tym samym okresie bez ich zgody nie zawrze
Īadnej innej transakcji, która moĪe skutkowaü emisją, ofertą, sprzedaĪą lub zbyciem papierów wartoĞciowych Spółki
podobnych do papierów wartoĞciowych oferowanych w Ofercie.
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Powiązania w ramach innych transakcji
KaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych (takĪe jako czĊĞü organizacji miĊdzynarodowych lub
o zasiĊgu globalnym, Ğwiadczących usługi finansowe) jest lub moĪe byü zaangaĪowany w działalnoĞü w zakresie
bankowoĞci inwestycyjnej, bankowoĞci korporacyjnej, papierów wartoĞciowych, zarządzania inwestycjami oraz
indywidualnego zarządzania majątkiem. W zakresie działalnoĞci dotyczącej papierów wartoĞciowych kaĪdy z Globalnych
Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych zajmują siĊ lub mogą siĊ zajmowaü subemisją papierów wartoĞciowych,
obrotem papierami wartoĞciowymi (na rachunek własny lub klientów), usługami maklerskimi, obrotem walutami, obrotem
na giełdach towarowych i instrumentami pochodnymi (na rachunek własny lub klientów), a takĪe Ğwiadczeniem usług
maklerskich, usług bankowoĞci inwestycyjnej, sporządzaniem analiz, usług finansowania i doradztwa finansowego oraz
w zakresie bankowoĞci korporacyjnej, udzielania kredytów lub Ğwiadczenia innych usług bankowych przez nich lub ich
podmioty powiązane. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i zasady dotyczące konfliktu interesów
odnoĞnie do prowadzenia działalnoĞci maklerskiej i w ramach bankowoĞci inwestycyjnej oraz bankowoĞci korporacyjnej (a)
w normalnym toku działalnoĞci związanej z dokonywaniem obrotu instrumentami finansowymi, Ğwiadczeniem usług
maklerskich lub usług finansowania kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych moĪe w dowolnym
czasie posiadaü inwestycje długo- lub krótkoterminowe, zapewniaü finansowanie inwestycji oraz moĪe – na rachunek
własny lub swoich klientów – angaĪowaü siĊ w obrót lub w inny sposób strukturyzowaü lub przeprowadzaü transakcje
dotyczące dłuĪnych lub udziałowych papierów wartoĞciowych lub kredytów uprzywilejowanych dowolnego podmiotu
uczestniczącego w Ofercie lub transakcje dotyczące jakiejkolwiek waluty albo towaru związanych z Ofertą, lub transakcje
dotyczące dowolnych powiązanych instrumentów pochodnych; (b) kaĪdy z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów
powiązanych, ich dyrektorzy, członkowie organów zarządzających lub nadzorczych, członkowie kadry kierowniczej
i pracownicy mogą w dowolnym czasie inwestowaü na własny rachunek lub zarządzaü funduszami inwestującymi na
własny rachunek w dłuĪne lub udziałowe papiery wartoĞciowe emitowane przez dowolny podmiot uczestniczący w Ofercie,
w jakiekolwiek waluty lub towary związane z Ofertą lub w jakiekolwiek powiązane instrumenty pochodne; (c) kaĪdy
z Globalnych Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych moĪe w dowolnym czasie dokonywaü w zwykłym toku
czynnoĞci maklerskich na rzecz jakiegokolwiek podmiotu uczestniczącego w Ofercie; (d) kaĪdy z Globalnych
Koordynatorów i ich podmiotów powiązanych w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa moĪe w zakresie bankowoĞci
korporacyjnej udzielaü kredytów lub Ğwiadczyü inne usługi bankowe.
Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powiązane prowadzili w przeszłoĞci oraz mogą w przyszłoĞci Ğwiadczyü
usługi bankowoĞci inwestycyjnej, komercyjnej oraz inne usługi finansowe, a takĪe dokonywaü innego rodzaju transakcji
z Akcjonariuszem Sprzedającym, podmiotami, w stosunku do których Akcjonariusz Sprzedający jest podmiotem
dominującym, ze Spółką oraz jej podmiotami powiązanymi. Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powiązane
otrzymywali i mogą w przyszłoĞci otrzymywaü wynagrodzenie i prowizje zwyczajowo naleĪne z tytułu Ğwiadczenia
takich usług lub przeprowadzania transakcji.
W związku z Ofertą Globalni Koordynatorzy oraz ich podmioty powiązane działają wyłącznie na rzecz Akcjonariusza
Sprzedającego oraz Spółki oraz, z zastrzeĪeniem bezwzglĊdnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialnoĞci wobec jakichkolwiek innych osób.
Globalni Koordynatorzy lub ich podmioty powiązane mogą nabywaü instrumenty finansowe emitowane przez
Akcjonariusza Sprzedającego, SpółkĊ, ich podmioty powiązane lub instrumenty finansowe powiązane z instrumentami
finansowymi emitowanymi przez wskazane powyĪej podmioty, w szczególnoĞci w ramach Umów o Plasowanie Akcji.
W związku z Ofertą kaĪdy z Globalnych Koordynatorów lub kaĪdy z ich podmiotów powiązanych moĪe równieĪ działaü
jako inwestor na własny rachunek, nabyü Akcje Oferowane w Ofercie, a nastĊpnie je posiadaü, zbyü lub rozporządziü
nimi w inny sposób. KaĪdy z Globalnych Koordynatorów przekaĪe informacje o nabyciu Akcji Oferowanych lub
o dokonywaniu transakcji opisanych powyĪej jedynie w przypadku, gdy obowiązek ujawniania takich transakcji bĊdzie
wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub regulacji.
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OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH
Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce
Prospekt został sporządzony wyłącznie na potrzeby Oferty przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu
art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej na terytorium Polski.
W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Polski mogą zostaü podjĊte ograniczone działania promocyjne mające
na celu przekazanie informacji o Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki
(z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych.
W celu prowadzenia powyĪszych ograniczonych działaĔ promocyjnych, w kaĪdym przypadku zgodnie z właĞciwymi
przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania bĊdą podejmowane, został sporządzony Dokument
Marketingowy bĊdący tłumaczeniem Prospektu na jĊzyk angielski, który nie bĊdzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF
ani inny organ nadzoru w Īadnej jurysdykcji. Prospekt nie bĊdzie podlegał zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niĪ
KNF ani nie bĊdzie podlegał rejestracji czy zgłoszeniu do organu nadzoru w Īadnym innym paĔstwie niĪ Polska.
Promocja Oferty poza granicami Polski bĊdzie przeprowadzana w oparciu o Dokument Marketingowy, który zostanie
przekazany wybranym Inwestorom Instytucjonalnym poza Polską w trybie przewidzianym w Dyrektywie Prospektowej
(w sposób, w jaki została ona implementowana w PaĔstwach Członkowskich) dla zwolnienia z wymogu sporządzenia
prospektu lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby oferty akcji, zatwierdzonego przez właĞciwy organ lub
zgłoszonego do właĞciwego organu i nastĊpnie opublikowanego lub zgodnie z właĞciwymi przepisami prawa
– w przypadku promocji Oferty poza UE. Spółka, Akcjonariusz Sprzedający i WspółmenedĪerowie Oferty nie wyrazili
ani nie wyraĪą zgody na przeprowadzenie jakiejkolwiek oferty Akcji Oferowanych w drodze oferty publicznej w Polsce
w inny sposób niĪ na podstawie Prospektu ani za poĞrednictwem jakiegokolwiek innego poĞrednika finansowego.
Ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani WspółmenedĪerowie Oferty nie podejmowali i nie bĊdą podejmowaü
działaĔ stanowiących ofertĊ publiczną Akcji Oferowanych poza terytorium Polski, jak równieĪ nie bĊdą rozpowszechniaü
Prospektu, Dokumentu Marketingowego bądĨ jakiegokolwiek innego materiału ofertowego lub promocyjnego
dotyczącego Spółki lub Akcji Oferowanych w Īadnej jurysdykcji, w której mogłoby to stanowiü ofertĊ publiczną lub
mogłoby wiązaü siĊ z obowiązkiem podjĊcia dodatkowych działaĔ związanych z zatwierdzeniem, rejestracją czy teĪ
zgłoszeniem Prospektu, Dokumentu Marketingowego lub innych dokumentów ofertowych czy promocyjnych we
właĞciwym organie nadzoru. Akcje Oferowane nie mogą byü przedmiotem bezpoĞredniej lub poĞredniej oferty lub
sprzedaĪy, a Prospekt, jak równieĪ Dokument Marketingowy nie mogą byü rozpowszechniane ani publikowane na lub
z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, inaczej niĪ z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji
właĞciwych dla danego kraju lub jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegaü ograniczeniom
prawnym. Osoby posiadające Prospekt powinny wiĊc zapoznaü siĊ z wszelkimi ograniczeniami tego rodzaju,
przestrzegaü takich ograniczeĔ oraz zasad przeprowadzania ograniczonych działaĔ promocyjnych w związku z Ofertą,
uwzglĊdniając ograniczenia przedstawione poniĪej. Nieprzestrzeganie tych ograniczeĔ moĪe stanowiü naruszenie
przepisów regulujących obrót papierami wartoĞciowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Prospekt ani Dokument Marketingowy nie stanowi oferty ani zaproszenia do złoĪenia oferty lub nabycia jakichkolwiek
papierów wartoĞciowych opisanych w Prospekcie adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji,
jeĪeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów wartoĞciowych
jest niezgodne z prawem.
Stany Zjednoczone Ameryki
Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach WartoĞciowych
ani przez właĞciwy do spraw papierów wartoĞciowych organ nadzoru któregokolwiek stanu lub którejkolwiek
jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, i nie mogą byü oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane
na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba Īe w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego
w AmerykaĔskiej Ustawie o Papierach WartoĞciowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod
warunkiem zachowania zgodnoĞci z właĞciwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartoĞciowymi
w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
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AmerykaĔska Komisja Papierów WartoĞciowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission, „SEC”), stanowe
komisje papierów wartoĞciowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne amerykaĔskie organy nadzoru nie wydały
Īadnej decyzji zatwierdzającej Akcje Oferowane ani odmawiającej zatwierdzenia Akcji Oferowanych, nie rozpatrzyły
merytorycznie, nie zatwierdziły warunków oferowania Akcji Oferowanych w ramach Oferty ani nie oceniły poprawnoĞci
bądĨ adekwatnoĞci informacji przedstawionych w niniejszym Prospekcie. Wszelkie odmienne oĞwiadczenia stanowią
przestĊpstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Europejski Obszar Gospodarczy
Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium Polski. W Īadnym
innym PaĔstwie Członkowskim nie była ani nie jest prowadzona publiczna oferta Akcji Oferowanych. JednakĪe Globalni
Koordynatorzy i Współzarządzający KsiĊgą Popytu mogą dokonywaü promocji Oferty w danym innym PaĔstwie
Członkowskim w oparciu o Dokument Marketingowy w ramach niektórych zwolnieĔ od obowiązku sporządzenia
Prospektu w trybie Dyrektywy Prospektowej, jeĪeli zwolnienia te zostały implementowane w danym innym PaĔstwie
Członkowskim oraz pod warunkiem Īe taka oferta Akcji Oferowanych nie bĊdzie skutkowaü wymogiem sporządzenia,
zatwierdzenia, zgłoszenia i opublikowania Prospektu przez SpółkĊ, Akcjonariusza Sprzedającego lub któregokolwiek ze
WspółmenedĪerów Oferty zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej lub innymi stosownymi regulacjami
implementującymi.
W odniesieniu do kaĪdego paĔstwa członkowskiego EOG (innego niĪ Polska), które przyjĊło DyrektywĊ Prospektową
(kaĪde z nich zwane dalej „Odpowiednim PaĔstwem Członkowskim”), począwszy od dnia implementacji Dyrektywy
Prospektowej w Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim („Data PrzyjĊcia Dyrektywy Prospektowej”) w danym
Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim nie została ani nie zostanie przeprowadzona publicznie oferta Akcji
Oferowanych inna niĪ:
Ɣ

kierowana do podmiotu bĊdącego inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej;

Ɣ

kierowana do mniej niĪ 100 osób fizycznych lub prawnych (lub 150 osób fizycznych lub prawnych, jeĞli
Odpowiednie PaĔstwo Członkowskie implementowało DyrektywĊ 2010/73/UE) innych niĪ inwestor
kwalifikowany w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej; lub

Ɣ

we wszelkich innych okolicznoĞciach przewidzianych w art. 3(2) Dyrektywy Prospektowej;

o ile taka oferta Akcji Oferowanych nie prowadziłaby do powstania obowiązku opublikowania prospektu na mocy art. 3
Dyrektywy Prospektowej na terenie Odpowiedniego PaĔstwa Członkowskiego.
Dla potrzeb Prospektu wyraĪenie „oferta publiczna Akcji Oferowanych” w odniesieniu do dowolnych Akcji
Oferowanych w dowolnym Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim oznacza przekazanie, w dowolnej formie i za pomocą
dowolnych Ğrodków przekazu, wystarczających informacji w zakresie warunków oferty oraz dotyczących Akcji
Oferowanych bĊdących przedmiotem oferty, których zakres umoĪliwi inwestorowi podjĊcie decyzji o nabyciu lub
objĊciu Akcji Oferowanych, przy czym zakres i forma takiego przekazania informacji moĪe byü róĪna w róĪnych
Odpowiednich PaĔstwach Członkowskich z uwagi na postanowienia prawa implementujące DyrektywĊ Prospektową
w takim Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim, a wyraĪenie „Dyrektywa Prospektowa” oznacza DyrektywĊ
2003/71/WE (ze zmianami, a w szczególnoĞci Dyrektywą Zmieniającą DyrektywĊ Prospektową z 2010 r., w zakresie
w jakim zostały wdroĪone w Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim) i obejmuje wszelkie odpowiednie Ğrodki
implementujące ją w kaĪdym danym Odpowiednim PaĔstwie Członkowskim, a wyraĪenie „Dyrektywa Zmieniająca
DyrektywĊ Prospektową z 2010 r.” oznacza DyrektywĊ 2010/73/UE.
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii Dokument Marketingowy moĪe byü dystrybuowany wyłącznie wĞród i adresowany wyłącznie do
podmiotów, które są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej, które ponadto
(a) są inwestorami profesjonalnymi spełniającymi kryteria okreĞlone w art. 19(5) Zarządzenia 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. („Zarządzenie”) lub (b) które spełniają kryteria okreĞlone w art. 49(2)(a)-(d)
Zarządzenia (spółki i inne podmioty o znacznej wartoĞci netto), lub (c) do których kierowanie Prospektu jest prawnie
dozwolone („WłaĞciwe Osoby z Wielkiej Brytanii”).
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Na terytorium Wielkiej Brytanii osoby niebĊdące WłaĞciwymi Osobami z Wielkiej Brytanii nie powinny polegaü na
informacjach zawartych w Prospekcie ani wykorzystywaü ich do podejmowania jakichkolwiek czynnoĞci. W Wielkiej
Brytanii kaĪda inwestycja lub działalnoĞü inwestycyjna, której dotyczy Prospekt, moĪe byü dokonywana lub
podejmowana jedynie przez WłaĞciwe Osoby z Wielkiej Brytanii. Osoby niebĊdące WłaĞciwymi Osobami z Wielkiej
Brytanii nie powinny polegaü na niniejszym Prospekcie ani podejmowaü jakichkolwiek decyzji na jego podstawie.
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ROZWODNIENIE
Spółka oczekuje, Īe wpływy netto z emisji Nowych Akcji wyniosą od 50 do 60 mln PLN. Ostateczna kwota tych
wpływów bĊdzie zaleĪała od ostatecznej liczby Nowych Akcji przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny
Ostatecznej Akcji Oferowanych.
JeĪeli Oferta zostanie zakoĔczona oraz przy załoĪeniu, Īe wszystkie Nowe Akcje zostaną zaoferowane i objĊte zapisami,
skutkiem Oferty bĊdzie rozwodnienie udziałów obecnych akcjonariuszy w kapitale Spółki oraz ogólnej liczby głosów,
które akcjonariusze mogą wykonywaü na Walnym Zgromadzeniu. Po rejestracji podwyĪszenia kapitału zakładowego
wynikającego z emisji Nowych Akcji, Istniejące Akcje, które obecnie stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniają posiadających je akcjonariuszy do wykonywania 100% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
bĊdą łącznie stanowiły 80% kapitału zakładowego Spółki i bĊdą uprawniały posiadających je akcjonariuszy do
wykonywania 80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W tabeli poniĪej przedstawiono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki istniejącej na DatĊ
Prospektu oraz strukturĊ kapitału zakładowego, jaka bĊdzie istniała po zakoĔczeniu emisji Nowych Akcji.
Stan na DatĊ Prospektu
Liczba
Akcji

Stan po przeprowadzeniu Oferty

% 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

ħródło: Spółka.
___________________________
*Przy załoĪeniu zaoferowania przez Akcjonariusza Sprzedającego wszystkich Akcji Oferowanych oraz sprzedaĪy w Ofercie wszystkich Akcji
Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego oraz zaoferowaniu i objĊciu wszystkich Nowych Akcji przez inwestorów.
** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Nowych Akcji.
*** Przy załoĪeniu objĊcia przez inwestorów wyłącznie Akcji Sprzedawanych.

Informacje na temat rozwodnienia z uwzglĊdnieniem dotychczasowych i nowych akcjonariuszy znajdują siĊ w rozdz.
„Znaczni Akcjonariusze i Akcjonariusz Sprzedający – Struktura akcjonariatu przed oraz po przeprowadzeniu Oferty”.
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE
Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI
Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i opisują stan prawny na DatĊ Prospektu. W związku
z powyĪszym inwestorzy powinni zapoznaü siĊ ze stosownymi regulacjami oraz zasiĊgnąü opinii własnego doradcy
prawnego w zakresie przepisów prawnych związanych 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 szczególnoĞci zaĞ przepisom Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, a takĪe regulacjom GPW oraz KDPW, w tym postanowieniom Regulaminu GPW oraz
Regulaminu KDPW. Tryb i organizacjĊ nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym sprawowanego przez KNF okreĞla
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym, Ustawa o Ofercie
Publicznej oraz Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zwraca siĊ uwagĊ potencjalnym inwestorom na fakt, Īe w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w Īycie Rozporządzenie MAR,
stosowane bezpoĞrednio na terenie całej Unii Europejskiej, obejmujące swoim zakresem takie zagadnienia, jak w
szczególnoĞci: manipulacja na rynku, informacje poufne oraz nabywanie akcji spółek publicznych w trakcie trwania
okresów zamkniĊtych. Wybrane postanowienia Rozporządzenia MAR w zakresie, w jakim dotyczą przedmiotowych
zagadnieĔ, zostały omówione w niniejszym rozdziale (zobacz „ – Manipulacja”, „ – Obrót papierami wartoĞciowymi z
wykorzystaniem informacji poufnych” oraz „ – Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniĊtych”).
Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porządku prawnego miała zostaü implementowana Dyrektywa MAD,
która zobowiązuje PaĔstwa Członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, jednak na DatĊ
Prospektu nie została implementowana. Ponadto na DatĊ Prospektu opublikowano Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi.
Giełda Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
Rynek giełdowy instrumentów finansowych w Polsce jest prowadzony przez GiełdĊ Papierów WartoĞciowych
w Warszawie S.A. GPW prowadzi działalnoĞü na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, oraz wewnĊtrznych 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 niebĊdący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego przez GPW wyodrĊbniono rynek
podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowaĔ giełdowych) oraz rynek równoległy.
Według danych dostĊpnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzieĔ 15 wrzeĞnia 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 dzieĔ 15 wrzeĞnia 2016 r.
Na DatĊ Prospektu Spółka nie jest spółką publiczną i opisane poniĪej prawa i obowiązki zaczną obowiązywaü SpółkĊ od
momentu uzyskania przez SpółkĊ statusu spółki publicznej.
Dematerializacja papierów wartoĞciowych
Papiery wartoĞciowe bĊdące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Polski lub podlegające dopuszczeniu do obrotu
na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy
z KDPW – instytucją pełniącą funkcje depozytowe i rozrachunkowe w Polsce, tj. ich dematerializacji, z wyjątkiem
papierów wartoĞciowych bĊdących przedmiotem oferty publicznej, które nie bĊdą podlegaü dopuszczeniu do obrotu na
rynku regulowanym, albo wprowadzanych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, które mogą zachowaü formĊ
dokumentu, o ile ich emitent tak postanowi. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartoĞciowych powstają z chwilą
ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartoĞciowych i przysługują osobie bĊdącej posiadaczem tego
rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery wartoĞciowe zapisane na rachunkach zbiorczych – w takim
przypadku uprawnionym z takich papierów wartoĞciowych nie jest posiadacz rachunku. Za osobĊ uprawnioną z papierów
wartoĞciowych zapisanych na rachunku zbiorczym uwaĪana jest osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu taki
rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z takiego wskazania. Umowa zobowiązująca do przeniesienia
zdematerializowanych papierów wartoĞciowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na
rachunku papierów wartoĞciowych.
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W odniesieniu do papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunku zbiorczym za Ğwiadectwo depozytowe uwaĪa siĊ
dokument o treĞci toĪsamej z treĞcią Ğwiadectwa depozytowego, sporządzony w jĊzyku polskim lub angielskim
i wystawiony przez posiadacza takiego rachunku.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartoĞciowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, wystawia na
Īądanie jego posiadacza imienne Ğwiadectwo depozytowe, oddzielnie dla kaĪdego rodzaju papierów wartoĞciowych
zapisanych na rachunku. ĝwiadectwo potwierdza legitymacjĊ do realizacji uprawnieĔ wynikających z papierów
wartoĞciowych wskazanych w jego treĞci, które nie są lub nie mogą byü realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na
rachunku papierów wartoĞciowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ĝwiadectwo
depozytowe moĪe byü wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące działalnoĞü maklerską, banki powiernicze,
zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalnoĞü maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, KDPW oraz NBP – jeĪeli oznaczenie tych rachunków pozwala na
identyfikacjĊ osób, którym przysługują prawa z papierów wartoĞciowych.
Od chwili wystawienia Ğwiadectwa papiery wartoĞciowe w liczbie wskazanej w treĞci Ğwiadectwa nie mogą byü
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego waĪnoĞci albo zwrotu Ğwiadectwa wystawiającemu przed upływem terminu
jego waĪnoĞci. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartoĞciowych na tym
rachunku. Te same papiery wartoĞciowe mogą byü wskazane w treĞci kilku Ğwiadectw pod warunkiem, Īe cel
wystawienia kaĪdego ze Ğwiadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych Ğwiadectwach zamieszcza siĊ
równieĪ informacjĊ o dokonaniu blokady papierów wartoĞciowych w związku z wczeĞniejszym wystawieniem innych
Ğwiadectw.
Zniesienie dematerializacji akcji
KNF na wniosek emitenta z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela zezwolenia na przywrócenie
akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) po spełnieniu warunków okreĞlonych w Ustawie o Ofercie
Publicznej. Udzielenie zezwolenia wywołuje skutek prawny zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym
z Ustawy o Ofercie Publicznej, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom okreĞlonym w rozdziale Ustawy o Ofercie
Publicznej dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych. W decyzji udzielającej zezwolenia KNF okreĞla
termin, nie dłuĪszy niĪ miesiąc, po upływie którego skutek ten nastĊpuje. ZłoĪenie wniosku do KNF jest dopuszczalne,
jeĪeli walne zgromadzenie spółki publicznej, wiĊkszoĞcią 9/10 głosów oddanych w obecnoĞci akcjonariuszy
reprezentujących przynajmniej połowĊ kapitału zakładowego, podjĊło uchwałĊ o zniesieniu dematerializacji akcji.
ĩądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy podjĊcia uchwały
w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji moĪe zgłosiü akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Īądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjĊcia uchwały o zniesieniu
dematerializacji akcji są obowiązani do uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ akcji tej spółki
przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze Īądający umieszczenia w porządku obrad
walnego zgromadzenia spółki sprawy podjĊcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji mogą nabywaü akcje tej
spółki w okresie miĊdzy zgłoszeniem Īądania a zakoĔczeniem wezwania jedynie w drodze tego wezwania. Obowiązek
ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyĪej, nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku
obrad walnego zgromadzenia sprawy podjĊcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji wystĊpują wszyscy
akcjonariusze spółki publicznej.
Rozliczenie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają siĊ na zasadzie
płatnoĞci przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw nastĊpuje w dwa dni po zawarciu
transakcji. Co do zasady, kaĪdy inwestor musi posiadaü rachunek papierów wartoĞciowych oraz rachunek gotówkowy
w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalnoĞü powierniczą w Polsce, a kaĪda firma inwestycyjna
i podmiot prowadzący działalnoĞü powierniczą musi posiadaü odpowiednie konta i rachunki w KDPW oraz rachunek
gotówkowy w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartoĞciowych mogą
równieĪ prowadziü w ramach depozytu papierów wartoĞciowych lub systemu rejestracji papierów wartoĞciowych
prowadzonego przez Narodowy Bank Polski tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą byü rejestrowane
zdematerializowane papiery wartoĞciowe nienaleĪące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale naleĪące do
innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą byü 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., bĊdąca spółką zaleĪną od KDPW, jest obowiązana
przeprowadzaü, na podstawie listy transakcji przekazanej przez GPW (zbiory posesyjne), rozliczenia zawartych przez
członków GPW transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których
przeprowadzono transakcje.
Organizacja obrotu papierami wartoĞciowymi
Zgodnie z Regulaminem Giełdy sesje na GPW odbywają siĊ regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach
8:30-17:35 czasu warszawskiego, o ile zarząd GPW nie postanowi inaczej.
Oferty, w zaleĪnoĞci od rynku notowaĔ danych papierów wartoĞciowych, są zgłaszane w systemie notowaĔ ciągłych
(rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym okreĞleniem kursu jednolitego
(rynek równoległy). Dla duĪych pakietów akcji moĪliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone poza systemem
notowaĔ ciągłych lub kursu jednolitego.
Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do dywidendy)
w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostĊpne na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl).
Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Są one ustalane przez dom
maklerski, który realizuje transakcjĊ.
Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartoĞciowych są 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 DatĊ Prospektu opublikowano Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi. Od dnia 19 wrzeĞnia 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest ponadto regulowany przez UstawĊ
o Nadzorze Finansowym. Ponadto polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach okreĞlonych w rozporządzeniach do
powyĪszych ustaw oraz w regulacjach unijnych, które – tak jak rozporządzenia unijne – znajdują bezpoĞrednie
zastosowanie w Polsce, jak np. Rozporządzenie MAR.
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF.
Ustawa o Ofercie Publicznej – prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji
Obowiązek zawiadamiania KNF o nabyciu lub zbyciu akcji
Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, kaĪdy kto:
Ɣ

osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej; albo

Ɣ

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 osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%,
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
ޤ

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomiü o tym KNF oraz tĊ spółkĊ publiczną, nie póĨniej niĪ
w terminie 4 (czterech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział siĊ o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów lub przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci mógł siĊ o niej dowiedzieü, a w przypadku
zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie póĨniej niĪ w terminie szeĞciu dni sesyjnych
od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne okreĞlone przez spółkĊ prowadzącą rynek
regulowany (w przypadku Spółki – GPW) lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu
w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, oraz ogłoszone
przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.

Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje równieĪ w przypadku:
Ɣ

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:
ޤ
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ޤ
Ɣ

5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym
rynku regulowanym niĪ rynek oficjalnych notowaĔ giełdowych.

zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej
1% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyĪej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku
w depozycie papierów wartoĞciowych 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 osiągniĊcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąĪe siĊ powstanie tych obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyĪej, moĪe byü sporządzone w jĊzyku angielskim.
Obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej spoczywa równieĪ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył
okreĞlony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:
1)

po upływie terminu zapadalnoĞci bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji,
z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych juĪ przez emitenta, lub

2)

odnoszą siĊ do akcji emitenta w sposób poĞredni lub bezpoĞredni i mają skutki ekonomiczne podobne do
skutków instrumentów finansowych okreĞlonych w punkcie powyĪej, niezaleĪnie od tego, czy instrumenty te są
wykonywane przez rozliczenie pieniĊĪne.

W przypadku instrumentów finansowych okreĞlonych w punkcie 1 powyĪej liczba głosów posiadanych w spółce
publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest
posiadacz tych instrumentów finansowych.
W przypadku instrumentów finansowych okreĞlonych w punkcie 2 powyĪej, które są wykonywane wyłącznie przez
rozliczenie pieniĊĪne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi,
odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób poĞredni lub bezpoĞredni odnoszą siĊ te
instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. WartoĞü współczynnika delta
okreĞla siĊ zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym
dyrektywĊ 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do okreĞlonych regulacyjnych standardów
technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120 z 13.05.2015).
Przy obliczaniu liczby głosów uwzglĊdnia siĊ wyłącznie pozycje długie w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaĪy i wybranych aspektów
dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L 86 z 24.03.2012, z póĨn. zm.).
Obowiązki zawiadomienia KNF i spółki publicznej powstają równieĪ w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia
akcji spółki publicznej, mimo złoĪenia uprzednio zawiadomienia, jeĪeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów
wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza okreĞlone powyĪej progi ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej.
Po otrzymaniu zawiadomienia spółka publiczna ma obowiązek niezwłocznego przekazania otrzymanej informacji
równoczeĞnie do publicznej wiadomoĞci, KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje
tej spółki lub podmiotowi organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje.
KNF moĪe zwolniü spółkĊ publiczną z obowiązku przekazania informacji do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli ujawnienie
takich informacji mogłoby:
Ɣ

zaszkodziü interesowi publicznemu lub

Ɣ

spowodowaü istotną szkodĊ dla interesów tej spółki – o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje
wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny wartoĞci papierów wartoĞciowych.

Wezwania
Nabycie akcji uprawniających do wykonywania ponad 5% lub 10% ogólnej liczby głosów w danym okresie.
Nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiĊkszenie udziału w ogólnej liczbie głosów o wiĊcej niĪ:
Ɣ

10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niĪ 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi mniej niĪ 33%;
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Ɣ

5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niĪ 12 miesiĊcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej
liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%;

Ɣ

moĪe nastąpiü wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ tych akcji
w liczbie nie mniejszej niĪ, odpowiednio, 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moĪe nastąpiü wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągniĊcie 66% ogólnej liczby
głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpiü w wyniku ogłoszenia
wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku poĞredniego nabycia akcji,
objĊcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniĊĪnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaĞniĊcia uprzywilejowania akcji lub
zajĞcia innego niĪ czynnoĞü prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który poĞrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesiĊcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
Ɣ

ogłoszenia wezwania do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągniĊcie 66% ogólnej liczby głosów albo

Ɣ

zbycia akcji w liczbie powodującej osiągniĊcie nie wiĊcej niĪ 33% ogólnej liczby głosów,
ޤ

chyba Īe w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który poĞrednio nabył akcje, w ogólnej
liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie wiĊcej niĪ 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio,
w wyniku podwyĪszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaĞniĊcia uprzywilejowania
jego akcji.

JeĪeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyĪej,
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiĊkszeniu;
termin wykonania tego obowiązku liczy siĊ od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiĊkszenie udziału
w ogólnej liczbie głosów.
Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moĪe nastąpiü wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku poĞredniego nabycia akcji,
objĊcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniĊĪnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaĞniĊcia uprzywilejowania akcji lub
zajĞcia innego niĪ czynnoĞü prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który poĞrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesiĊcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do
zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba Īe w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który poĞrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie wiĊcej
niĪ 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio, w wyniku podwyĪszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaĞniĊcia uprzywilejowania akcji.
JeĪeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa powyĪej,
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiĊkszeniu.
Termin wykonania tego obowiązku liczy siĊ od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiĊkszenie udziału
w ogólnej liczbie głosów.
Zasady ogłaszania wezwania
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za poĞrednictwem podmiotu prowadzącego działalnoĞü maklerską na
terytorium Polski, obowiązanego – nie póĨniej niĪ na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczĊcia przyjmowania zapisów
– do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
którym notowane są dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treĞü wezwania. NastĊpnie treĞü wezwania jest
ogłaszana za poĞrednictwem agencji informacyjnej oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasiĊgu ogólnopolskim.
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Ogłoszenie wezwania moĪe nastąpiü dopiero po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokoĞci nie mniejszej niĪ 100%
wartoĞci akcji, które mają byü przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno byü udokumentowane
zaĞwiadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub poĞredniczącej w jego udzieleniu.
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba Īe po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie
dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie 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
niĪszej niĪ cena w tym wezwaniu.
Po otrzymaniu zawiadomienia o ogłoszeniu wezwania KNF moĪe, najpóĨniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczĊcia
przyjmowania zapisów, zgłosiü Īądanie wprowadzenia niezbĊdnych zmian lub uzupełnieĔ w treĞci wezwania albo
przekazania wyjaĞnieĔ dotyczących jego treĞci, w terminie okreĞlonym w Īądaniu, nie krótszym niĪ dwa dni.
RozpoczĊcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynnoĞci wskazanych
w Īądaniu, o którym mowa powyĪej, przez podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania.
Po zakoĔczeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomiü, 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 osiągniĊtym w wyniku wezwania.
W okresie miĊdzy dokonaniem zawiadomienia a zakoĔczeniem wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania
oraz podmioty od niego zaleĪne lub wobec niego dominujące, lub podmioty bĊdące stronami zawartego z nim
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki:
Ɣ

mogą nabywaü akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim
okreĞlony,

Ɣ

nie mogą zbywaü akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawieraü umów, z których mógłby wynikaü
obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz

Ɣ

nie mogą nabywaü poĞrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie.

Cena akcji w wezwaniu
W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena akcji proponowana
w wezwaniu nie moĪe byü niĪsza od:
Ɣ

Ğredniej ceny rynkowej z okresu szeĞciu miesiĊcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których

dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku głównym, albo
Ɣ

Ğredniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeĪeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku głównym
przez okres krótszy niĪ okreĞlony powyĪej.

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie moĪe byü równieĪ niĪsza od:
Ɣ

najwyĪszej ceny, jaką za akcje bĊdące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia,
podmioty od niego zaleĪne lub wobec niego dominujące, lub podmioty bĊdące stronami zawartego z nim
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie 12 miesiĊcy przed
ogłoszeniem wezwania; albo

Ɣ

najwyĪszej wartoĞci rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty,
o których mowa powyĪej, wydały w zamian za akcje bĊdące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesiĊcy
przed ogłoszeniem wezwania.

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji spółki
publicznej nie moĪe byü równieĪ niĪsza od Ğredniej ceny rynkowej z okresu trzech miesiĊcy obrotu tymi akcjami na
rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.
W przypadku, gdy Ğrednia cena rynkowa akcji, ustalona zgodnie z regułami wskazanymi powyĪej, znacznie odbiega od
wartoĞci godziwej tych akcji z powodu:
Ɣ

przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki przejmującej
w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych związanych
z posiadaniem akcji spółki publicznej;
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Ɣ

znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeĔ lub okolicznoĞci, których
spółka nie mogła przewidzieü lub im zapobiec lub

Ɣ

zagroĪenia spółki trwałą niewypłacalnoĞcią

podmiot ogłaszający wezwanie moĪe zwróciü siĊ do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie
w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyĪej. KNF moĪe udzieliü zgody, o ile proponowana
cena nie jest niĪsza od wartoĞci godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy uzasadnionego interesu
akcjonariuszy.
W przypadku, gdy nie jest moĪliwe ustalenie ceny zgodnie z zasadami wskazanymi powyĪej, albo w przypadku spółki,
w stosunku do której otwarte zostało postĊpowanie układowe lub upadłoĞciowe – nie moĪe byü niĪsza od ich wartoĞci
godziwej.
Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, moĪe byü niĪsza od ceny
ustalonej zgodnie z zasadami wskazanymi powyĪej w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich
akcji spółki, które bĊdą nabyte w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej siĊ na wezwanie, jeĪeli podmiot
obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta osoba tak postanowiły.
Przymusowy wykup akcji (squeeze out)
Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zaleĪnymi lub wobec niego
dominującymi oraz podmiotami bĊdącymi 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 osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesiĊcy
od osiągniĊcia lub przekroczenia tego progu, prawo Īądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaĪy wszystkich
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup akcji).
CenĊ akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala siĊ na zasadach okreĞlonych w przepisach Ustawy o Ofercie
Publicznej odnoszących siĊ do ustalania ceny akcji w wezwaniu – okreĞlonych w art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie
Publicznej z zastrzeĪeniem, Īe jeĞli osiągniĊcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
ogłoszonego wezwania na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie
moĪe byü niĪsza od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za poĞrednictwem podmiotu prowadzącego działalnoĞü maklerską
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie póĨniej niĪ na 14 dni roboczych przed
rozpoczĊciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeĪeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach
regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego
wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
Przymusowy odkup akcji (sell out)
Akcjonariusz spółki publicznej moĪe zaĪądaü wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza,
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. ĩądanie składa siĊ na piĞmie w terminie trzech
miesiĊcy od dnia, w którym nastąpiło osiągniĊcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza,
a w przypadku, gdy informacja o osiągniĊciu lub przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów nie została przekazana
do publicznej wiadomoĞci w trybie okreĞlonym w Ustawie o Ofercie Publicznej. Termin na złoĪenie Īądania biegnie od
dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który moĪe Īądaü wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział
siĊ lub przy zachowaniu naleĪytej starannoĞci mógł siĊ dowiedzieü o osiągniĊciu lub przekroczeniu tego progu przez
innego akcjonariusza.
ĩądaniu temu są obowiązani zadoĞüuczyniü solidarnie zarówno akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej
liczby głosów, jak równieĪ podmioty wobec niego zaleĪne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieĪ solidarnie na kaĪdej 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 posiadają wspólnie,
wraz z podmiotami dominującymi i zaleĪnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
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CenĊ akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustala siĊ na zasadach okreĞlonych w przepisach Ustawy o Ofercie
Publicznej odnoszących siĊ do ustalania ceny akcji w wezwaniu – opisanych powyĪej art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie
Publicznej, z zastrzeĪeniem, Īe jeĪeli osiągniĊcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów nastąpiło
w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaĪ lub zamianĊ wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz Īądający
wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie ni Īszej niĪ cena proponowana w tym wezwaniu.
Podmioty objĊte obowiązkami związanymi ze znacznymi pakietami akcji
Obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągniĊciu/przekroczeniu okreĞlonego progu
liczby głosów w spółce publicznej, wezwaĔ, przymusowego wykupu lub odkupu spoczywają, odpowiednio:
1)

równieĪ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył okreĞlony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej,

2)

na funduszu inwestycyjnym – równieĪ w przypadku, gdy osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez inne
fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz inne fundusze
inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot,

3)

na alternatywnej spółce inwestycyjnej – równieĪ w przypadku, gdy osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów okreĞlonego w tych przepisach nastĊpuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy
o funduszach inwestycyjnych lub inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,

4)

równieĪ na podmiocie, w przypadku którego osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
okreĞlonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej nastĊpuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez
osobĊ trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynnoĞci polegających na wykonywaniu zleceĔ nabycia lub zbycia maklerskich
instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie; (ii) w ramach wykonywania czynnoĞci polegających
na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wiĊksza liczba instrumentów finansowych,
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach
Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych pakietów papierów wartoĞciowych,
z których podmiot ten jako zarządzający, moĪe w imieniu zleceniodawców wykonywaü prawo głosu na walnym
zgromadzeniu; (iii) przez osobĊ trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowĊ, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu,

5)

równieĪ na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został
upowaĪniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeĪeli akcjonariusz ten nie wydał
wiąĪących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

6)

równieĪ łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, chociaĪby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąü czynnoĞci
powodujące powstanie tych obowiązków,

7)

na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyĪej, posiadają akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągniĊcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
okreĞlonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w punktach: 6) i 7) powyĪej, obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących
znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą byü wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną
przez strony porozumienia.
Obowiązki okreĞlone w przepisach dotyczących zawiadomienia KNF o osiągniĊciu, przekroczeniu okreĞlonego progu
głosów w spółce publicznej, wezwaĔ, przymusowego wykupu lub odkupu powstają równieĪ w przypadku, gdy prawa
głosu są związane z papierami wartoĞciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moĪe nimi
rozporządzaü według własnego uznania.
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Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Manipulacja
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi zakazuje manipulacji instrumentem finansowym, którą jest:
Ɣ

składanie zleceĔ lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadziü w błąd co do
rzeczywistego popytu, podaĪy lub ceny instrumentu finansowego, chyba Īe powody tych działaĔ były
uprawnione, a złoĪone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjĊtych praktyk rynkowych na danym
rynku regulowanym;

Ɣ

składanie zleceĔ lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie siĊ ceny 1 (jednego)
lub kilku instrumentów finansowych, chyba Īe powody tych działaĔ były uprawnione, a złoĪone zlecenia lub
zawarte transakcje nie naruszyły przyjĊtych praktyk rynkowych na danym rynku regulowanym;

Ɣ

składanie zleceĔ lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niĪ te, dla
osiągniĊcia których faktycznie jest dokonywana dana czynnoĞü prawna;

Ɣ

rozpowszechnianie za pomocą Ğrodków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób fałszywych
lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzaü w błąd w zakresie
instrumentów finansowych: (a) przez dziennikarza – jeĪeli nie działał z zachowaniem naleĪytej starannoĞci
zawodowej albo jeĪeli uzyskał z rozpowszechniania takich informacji bezpoĞrednią lub poĞrednią korzyĞü
majątkową lub osobistą dla siebie lub innej osoby, nawet działając z zachowaniem tej starannoĞci, (b) przez inną
osobĊ – jeĪeli wiedziała lub przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci mogła siĊ dowiedzieü, Īe są to informacje
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd;

Ɣ

składanie zleceĔ lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd albo
wykorzystanie ich błĊdu co do ceny instrumentów finansowych;

Ɣ

zapewnianie kontroli nad popytem lub podaĪą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub
w sposób powodujący bezpoĞrednie lub poĞrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

Ɣ

nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakoĔczenie notowaĔ powodujące wprowadzenie
w błąd inwestorów dokonujących czynnoĞci na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowaĔ;

Ɣ

uzyskiwanie korzyĞci majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów
wyraĪanych w Ğrodkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenĊ posiadanych
instrumentów finansowych, jeĞli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny wystĊpujący konflikt
interesów.

Osoba dokonująca manipulacji moĪe podlegaü grzywnie maksymalnie do 5 mln PLN albo karze pozbawienia wolnoĞci
od 3 miesiĊcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Kto wchodzi w porozumienie z innymi osobami mające na celu
manipulacjĊ, podlega grzywnie do 2 mln PLN. Ponadto KNF moĪe nałoĪyü w niektórych przypadkach manipulacji karĊ
pieniĊĪną do 200 tys. PLN lub karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci dziesiĊciokrotnoĞci uzyskanej korzyĞci majątkowej albo obie
te kary łącznie.
Zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR
Rozporządzenie MAR przewiduje, co do zasady, analogiczny do okreĞlonego w Ustawie o Obrocie Instrumentami
Finansowymi katalog zachowaĔ, które uznawane są za manipulacjĊ na rynku. W porównaniu z Ustawą o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, manipulacja na rynku obejmuje dodatkowo
przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub dostarczanie fałszywych lub wprowadzających
w błąd danych dotyczących wskaĨnika referencyjnego, jeĪeli osoba przekazująca informacje lub dostarczająca dane
wiedziała lub powinna była wiedzieü, Īe są one fałszywe i wprowadzające w błąd, lub kaĪde inne zachowanie stanowiące
manipulowanie obliczaniem wskaĨnika referencyjnego. Rozporządzenie definiuje „wskaĨnik referencyjny” jako dowolny
opublikowany wskaĨnik, indeks lub liczbĊ, udostĊpniane publicznie lub publikowane, okreĞlane okresowo lub regularnie
przy zastosowaniu wzoru lub na podstawie wartoĞci jednego lub wiĊkszej liczby aktywów lub cen bazowych, w tym cen
szacunkowych, rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartoĞci, lub danych z przeprowadzonych
badaĔ, w odniesieniu do których okreĞla siĊ kwotĊ do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub wartoĞü instrumentu
finansowego.
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Zgodnie z Rozporządzeniem MAR manipulacji na rynku podlegaü mogą, poza instrumentami finansowymi, równieĪ
powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do
emisji.
Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniĊĪne dotyczące naruszeĔ w zakresie
manipulacji na rynku, które wynoszą: (i) 5 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej w paĔstwie członkowskim,
w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 15 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej
w paĔstwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) lub 15% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na
podstawie ostatniego dostĊpnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający w przypadku osób prawnych,
przy czym jeĪeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zaleĪną, która ma obowiązek sporządzaü
skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub
odpowiadający mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowoĞci na podstawie ostatniego
dostĊpnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyĪszej jednostki dominującej.
Jak wskazano w punkcie „ – Wprowadzenie”, Rozporządzenie MAR jest bezpoĞrednio na terenie całej Unii Europejskiej,
przy czym w zakresie regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wskazanych w Rozporządzeniu MAR PaĔstwa
Członkowskie zgodnie z prawem krajowym przyznają właĞciwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich
sankcji administracyjnych i innych Ğrodków administracyjnych. Do dnia 3 lipca 2016 r. PaĔstwa Członkowskie mogły
postanowiü, Īe nie okreĞlą przepisów dotyczących sankcji administracyjnych, jeĪeli naruszenia juĪ podlegają sankcjom
karnym okreĞlonym w prawie krajowym. PaĔstwa Członkowskie mogły równieĪ ustanowiü wyĪsze sankcje niĪ okreĞlone
powyĪej. Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje moĪliwoĞü nałoĪenia przez KNF
kary pieniĊĪnej w wysokoĞci 2.075.000 PLN na osobĊ fizyczną albo 4.150.000 PLN lub do kwoty stanowiącej
równowartoĞü 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy, jeĪeli przekracza ona 4.150.000 PLN na inne podmioty za sporządzanie lub rozpowszechnienie rekomendacji
inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategiĊ inwestycyjną z naruszeniem Rozporządzenia
MAR, lub za nienaleĪyte wykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, dotyczących
zawierania na własny rachunek transakcji przez osoby zajmujące funkcje zarządcze. Za niewypełnianie poszczególnych
obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
przewiduje karĊ pieniĊĪną do wysokoĞci 4.150.000 PLN, lub do kwoty stanowiącej równowartoĞü 2% całkowitego rocznego
przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeĪeli przekracza ona 4.150.000
PLN. Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porządku prawnego miała zostaü implementowana Dyrektywa MAD,
która zobowiązuje PaĔstwa Członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na rynku, jednak do Daty
Prospektu nie została implementowana. Projekt Nowelizacji Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi ustanawia
sankcjĊ karną w wysokoĞci 5.000.000 PLN lub w postaci kary pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5, lub zastosowania
obu tych kar łącznie, za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji. W Projekcie Nowelizacji Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi proponuje siĊ równieĪ, aby ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji
wewnĊtrznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy
informacja poufna, było zagroĪone grzywną do 2.000.000 PLN albo karą pozbawienia wolnoĞci do lat 4, albo obu tym karom
łącznie. Ponadto, w przypadku, gdy jest moĪliwe ustalenie kwoty korzyĞci osiągniĊtej lub straty unikniĊtej przez dany
podmiot w wyniku okreĞlonych naruszeĔ, zamiast kary pieniĊĪnej, o której mowa powyĪej, KNF moĪe nałoĪyü karĊ
pieniĊĪną do wysokoĞci trzykrotnoĞci kwoty osiągniĊtej korzyĞci lub unikniĊtej straty.
Obrót papierami wartoĞciowymi z wykorzystaniem informacji poufnych
Informacją poufną jest okreĞlona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpoĞrednio lub poĞrednio, jednego lub
kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania
takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomoĞci, a która po takim przekazaniu mogłaby
w istotny sposób wpłynąü na cenĊ tych instrumentów lub powiązanych z nim instrumentów pochodnych.
KaĪdy, kto: (i) wchodzi w posiadanie informacji poufnej w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki lub innym
podmiocie, posiadaniem w spółce lub innym podmiocie akcji lub udziałów lub w związku z dostĊpem do informacji
poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a takĪe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego
o podobnym charakterze; (ii) posiada informacjĊ poufną w wyniku popełnienia przestĊpstwa albo (iii) posiada informacjĊ
poufną pozyskaną w sposób inny niĪ okreĞlony w dwóch poprzednich punktach, jeĪeli wiedział lub przy dołoĪeniu
naleĪytej starannoĞci mógł siĊ dowiedzieü, Īe jest to informacja poufna nie moĪe wykorzystywaü takiej informacji.
CzynnoĞci okreĞlane jako zakazane wykorzystywanie informacji poufnych obejmują:
Ɣ

nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu
o informacjĊ poufną bĊdącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
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innej czynnoĞci prawnej powodującej lub mogącej powodowaü rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi;
Ɣ

udzielanie rekomendacji lub nakłanianie innej osoby do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których
dotyczy ta informacja;

Ɣ

umoĪliwianie lub ułatwianie wejĞcia w posiadanie przez osobĊ nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej
1 (jednego) lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych lub 1 (jednego) lub kilku
instrumentów finansowych.

Osoba wykorzystująca informacjĊ poufną z naruszeniem przepisów prawa moĪe podlegaü karze pozbawienia wolnoĞci
lub grzywnie albo obu tym sankcjom łącznie. Maksymalna wysokoĞü grzywny wynosi 5 mln PLN, a okres pozbawienia
wolnoĞci jest uzaleĪniony od rodzaju przestĊpstwa i moĪe wynosiü od trzech miesiĊcy do lat 8.
Zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR
Definicja informacji poufnych zawarta w Rozporządzeniu MAR i odnosząca siĊ do instrumentów finansowych jest, co do
zasady, zbieĪna z definicją informacji poufnych zawartą w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z tym
zastrzeĪeniem, Īe Rozporządzenie MAR (w przeciwieĔstwie do Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi)
precyzuje, Īe w przypadku rozciągniĊtego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych
okolicznoĞci lub szczególnego wydarzenia, za informacje okreĞlone w sposób precyzyjny moĪna uznaü te przyszłe
okolicznoĞci lub to przyszłe wydarzenie, ale takĪe etapy poĞrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub
spowodowaniem tych przyszłych okolicznoĞci lub tego przyszłego wydarzenia. Etap poĞredni rozciągniĊtego w czasie
procesu jest uznany za informacjĊ poufną, jeĪeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych. Ponadto
Rozporządzenie MAR okreĞla rodzaje informacji uznawane za informacje poufne w odniesieniu do towarowych
instrumentów pochodnych oraz w odniesieniu do uprawnieĔ do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na
aukcjach. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR Emitent jest zobowiązany podaü do wiadomoĞci publicznej informacje
poufne bezpoĞrednio go dotyczące niezwłocznie. Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje
pieniĊĪne dotyczące:
Ɣ

wykorzystywania, w tym rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do wykorzystania informacji poufnych
i bezprawnego ich ujawniania, które wynoszą: (i) 5 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej
w PaĔstwie Członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 15 mln EUR
(lub równowartoĞü w walucie krajowej w PaĔstwie Członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) lub 15%
całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostĊpnego sprawozdania
zatwierdzonego przez organ zarządzający w przypadku osób prawnych;

Ɣ

naruszenia obowiązku podawania informacji poufnych do wiadomoĞci publicznej, które wynoszą: (i) 1 mln EUR
(lub równowartoĞü w walucie krajowej w PaĔstwie Członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku
osób fizycznych oraz (ii) 2,5 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej w PaĔstwie Członkowskim,
w którym walutą nie jest EUR) lub 2% całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego
dostĊpnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający w przypadku osób prawnych;

przy czym, w odniesieniu do osób prawnych, jeĪeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zaleĪną, która
ma obowiązek sporządzaü skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego
rocznego obrotu lub odpowiadający mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowoĞci na
podstawie ostatniego dostĊpnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyĪszej
jednostki dominującej.
W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR zobacz
równieĪ wyjaĞnienie zamieszczone w punkcie „ – Manipulacja – Zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR”.
Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniĊtych
Kolejne ograniczenie wprowadzone na mocy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dotyczy wyłącznie
członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników emitenta lub wystawcy, jego pracowników,
biegłych rewidentów albo innych osób pozostających z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze (osoby mające dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu), które
w trakcie okresu zamkniĊtego nie mogą nabywaü lub zbywaü, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta,
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz
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dokonywaü, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynnoĞci prawnych powodujących lub mogących
powodowaü rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.
Ponadto osoby mające dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu nie mogą, w czasie trwania okresu
zamkniĊtego, działając jako organ osoby prawnej, podejmowaü czynnoĞci, których celem jest doprowadzenie do nabycia
lub zbycia przez tĊ osobĊ prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmowaü czynnoĞci powodujących
lub mogących powodowaü rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tĊ osobĊ prawną, na rachunek
własny lub osoby trzeciej.
Wskazanych powyĪej ograniczeĔ nie stosuje siĊ do czynnoĞci dokonywanych: (i) przez podmiot prowadzący działalnoĞü
maklerską, któremu taka osoba zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencjĊ
tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne; albo (ii) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia
lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji, emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych, zawartej na piĞmie z datą pewną przed rozpoczĊciem biegu danego okresu zamkniĊtego; albo (iii) wyniku
złoĪenia przez osobĊ mającą dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (iv)
w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobĊ mającą dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu wezwania do
zapisywania siĊ na sprzedaĪ lub zamianĊ akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej; albo (v) w związku
z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru; albo (vi) w związku z ofertą skierowaną do
pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem Īe informacja na temat takiej
oferty była publicznie dostĊpna przed rozpoczĊciem biegu danego okresu zamkniĊtego.
Okres zamkniĊty jest zdefiniowany jako: (i) okres od wejĞcia w posiadanie przez osobĊ bĊdącą osobą mającą dostĊp do
informacji poufnych pierwszego poziomu informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych do
przekazania takiej informacji do publicznej wiadomoĞci; (ii) w przypadku raportu rocznego – okres dwóch miesiĊcy
przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy koĔcem roku obrotowego a przekazaniem
tego raportu do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych; (iii) w przypadku
raportu półrocznego – okres miesiąca przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem
zakoĔczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest krótszy od
pierwszego ze wskazanych; (iv) w przypadku raportu kwartalnego – okres dwóch tygodni przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomoĞci lub okres pomiĊdzy dniem zakoĔczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomoĞci, jeĪeli okres ten jest krótszy od pierwszego ze wskazanych. Za okres zamkniĊty nie uwaĪa siĊ
okresów wskazanych w punktach od (ii) do (iv) w przypadku, gdy osoba mająca dostĊp do informacji poufnych
pierwszego poziomu nie posiadała dostĊpu do danych finansowych, na podstawie których sporządzony został dany raport.
KaĪda osoba posiadająca dostĊp do informacji poufnych pierwszego poziomu, która naruszy okreĞlony powyĪej zakaz
w trakcie okresu zamkniĊtego, podlega karze pieniĊĪnej do 200 tys. PLN, nakładanej decyzją KNF.
Dodatkowo, osoby, które wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub bĊdące jego
prokurentami, jak równieĪ osoby zajmujące funkcje kierownicze w strukturze emitenta, mające stały dostĊp do
informacji poufnych emitenta, są zobowiązane do informowania KNF oraz emitenta o dokonanych przez siebie na
własny rachunek transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartoĞciowymi. Obowiązek ten odnosi siĊ równieĪ do
transakcji dokonywanych przez osoby bliskie wskazanych wyĪej osób, zgodnie z definicją przewidzianą w art. 160 ust. 2
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Naruszenie obowiązków okreĞlonych powyĪej jest zagroĪone karą
pieniĊĪną w wysokoĞci do 100 tys. PLN.
Zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR
Podobnie jak w przypadku Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zgodnie z Rozporządzeniem MAR w trakcie
okresu zamkniĊtego osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie moĪe dokonywaü Īadnych transakcji na swój
rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpoĞrednio lub poĞrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłuĪnych
emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przy czym Ustawa
o Obrocie Instrumentami Finansowymi odnosi siĊ do akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem MAR okres zamkniĊty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem
Ğródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podaü
do wiadomoĞci publicznej zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu;
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lub (ii) prawem krajowym. Poza róĪnicą co do długoĞci trwania okresu zamkniĊtego, Rozporządzenie MAR odnosi siĊ
wyłącznie do raportów okresowych, nie obejmując informacji poufnych, jak to ma miejsce w przypadku Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają
emitenta oraz KNF o kaĪdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów
dłuĪnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądĨ innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.
Powiadomienia dokonuje siĊ niezwłocznie, ale nie póĨniej niĪ w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji.
Emitent zapewnia, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami opisanymi powyĪej zostały podane do wiadomoĞci
publicznej niezwłocznie i nie póĨniej niĪ w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób
umoĪliwiający szybki i niedyskryminujący dostĊp do tych informacji zgodnie z wykonawczymi standardami
technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR.
Rozporządzenie MAR przewiduje maksymalne administracyjne sankcje pieniĊĪne dotyczące naruszenia obowiązków
związanych z:
Ɣ

okresami zamkniĊtymi, które wynoszą: (i) 0,5 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej w paĔstwie
członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 1,0 mln EUR (lub
równowartoĞü w walucie krajowej w paĔstwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób
prawnych;

Ɣ

zawiadomieniami dotyczącymi transakcji osób mających dostĊp do transakcji poufnych, które wynoszą: (i) 0,5
mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej w paĔstwie członkowskim, w którym walutą nie jest EUR)
w przypadku osób fizycznych oraz (ii) 1,0 mln EUR (lub równowartoĞü w walucie krajowej w paĔstwie
członkowskim, w którym walutą nie jest EUR) w przypadku osób prawnych;

przy czym, jeĪeli osoba prawna jest jednostką dominującą lub jednostką zaleĪną, która ma obowiązek sporządzaü
skonsolidowane sprawozdania finansowe, całkowity roczny obrót stanowi kwota całkowitego rocznego obrotu lub
odpowiadający mu rodzaj dochodu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami o rachunkowoĞci na podstawie ostatniego
dostĊpnego skonsolidowanego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający najwyĪszej jednostki dominującej.
W odniesieniu do regulacji dotyczących sankcji administracyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR zobacz
równieĪ „ – Manipulacja – Zmiany wynikające z Rozporządzenia MAR”.
Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągniĊciu stosunku dominacji
Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomiü spółkĊ
zaleĪną 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 dominującej reprezentujących wiĊcej niĪ
33% kapitału zakładowego spółki zaleĪnej.
Uchwała walnego zgromadzenia, powziĊta z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, jest niewaĪna, chyba Īe spełnia
wymogi kworum oraz wiĊkszoĞci głosów bez uwzglĊdnienia głosów niewaĪnych.
Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji
Wymogi dotyczące kontroli koncentracji wynikają z Rozporządzenia Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji.
Rozporządzenie dotyczy tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym i stosuje siĊ do przedsiĊbiorców i podmiotów
z nimi powiązanych przekraczających okreĞlone progi przychodów ze sprzedaĪy towarów i usług. Rozporządzenie Rady
w Sprawie Kontroli Koncentracji stosuje siĊ wyłącznie do koncentracji przynoszących trwałą zmianĊ w strukturze
właĞcicielskiej danego przedsiĊbiorcy. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym przeprowadzeniem.
Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
Ɣ

łączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 5 mld
EUR, oraz

Ɣ

łączny obrót przypadający na UniĊ Europejską kaĪdego z co najmniej dwóch przedsiĊbiorców uczestniczących
w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 250 mln EUR,

chyba Īe kaĪdy z przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na UniĊ Europejską w jednym i tym samym paĔstwie członkowskim.
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Ponadto koncentracja niespełniająca powyĪszych progów obrotowych stanowi równieĪ koncentracjĊ o wymiarze
wspólnotowym, gdy:
Ɣ

łączny Ğwiatowy obrót wszystkich przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 2,5 mld
EUR;

Ɣ

w kaĪdym z co najmniej trzech PaĔstw Członkowskich UE łączny obrót wszystkich przedsiĊbiorców
uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ 100 mln EUR;

Ɣ

w kaĪdym z co najmniej trzech PaĔstw Członkowskich UE ujĊtych dla celów wskazanych w punkcie powyĪej
łączny obrót kaĪdego z co najmniej dwóch przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji wynosi wiĊcej niĪ
25 mln EUR; oraz

Ɣ

łączny obrót przypadający na UE kaĪdego z co najmniej dwóch przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji
wynosi wiĊcej niĪ 100 mln EUR,

chyba Īe kaĪdy z przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji uzyskuje wiĊcej niĪ dwie trzecie swoich łącznych
obrotów przypadających na UniĊ Europejską w jednym i tym samym paĔstwie członkowskim.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje szczególne obowiązki związane miĊdzy innymi z nabywaniem
akcji.
Kontrola koncentracji
Zamiar koncentracji przedsiĊbiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeĪeli łączny Ğwiatowy obrót
przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartoĞü 1 mld EUR lub jeĪeli łączny obrót na terytorium Polski przedsiĊbiorców uczestniczących w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartoĞü 50 mln EUR. PowyĪszy obrót obejmuje
obrót zarówno przedsiĊbiorców bezpoĞrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiĊbiorców
naleĪących do grup kapitałowych, do których naleĪą przedsiĊbiorcy bezpoĞrednio uczestniczący w koncentracji.
Prezes UOKiK wydaje zgodĊ na koncentracjĊ, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,
w szczególnoĞci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dotyczące kontroli koncentracji znajdują zastosowanie do
przedsiĊbiorców, którymi w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów są osoby bĊdące
przedsiĊbiorcami w rozumieniu Ustawy o Swobodzie DziałalnoĞci Gospodarczej, a takĪe miĊdzy innymi osoby fizyczne
posiadające kontrolĊ nad co najmniej jednym podmiotem, w szczególnoĞci poprzez dysponowanie bezpoĞrednio lub
poĞrednio wiĊkszoĞcią głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, takĪe jako zastawnik albo
uĪytkownik, bądĨ w zarządzie innego przedsiĊbiorcy (przedsiĊbiorcy zaleĪnego), takĪe na podstawie porozumieĔ
z innymi osobami, jeĪeli podejmują dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choüby takie osoby fizyczne nie prowadziły działalnoĞci gospodarczej
w rozumieniu przepisów Ustawy o Swobodzie DziałalnoĞci Gospodarczej.
Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji dotyczy zamiaru:
Ɣ

połączenia dwóch lub wiĊcej samodzielnych przedsiĊbiorców;

Ɣ

przejĊcia – poprzez nabycie lub objĊcie akcji, innych papierów wartoĞciowych, całoĞci lub czĊĞci majątku lub
w jakikolwiek inny sposób – bezpoĞredniej lub poĞredniej kontroli nad jednym lub wiĊcej przedsiĊbiorcami
przez jednego lub wiĊcej przedsiĊbiorców,

Ɣ

utworzenia przez przedsiĊbiorców wspólnego przedsiĊbiorstwa,

Ɣ

nabycia przez przedsiĊbiorcĊ czĊĞci mienia innego przedsiĊbiorcy (całoĞci lub czĊĞci przedsiĊbiorstwa), jeĪeli
obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartoĞü 10 mln EUR.

W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejĊcie kontroli rozumie siĊ wszelkie formy
bezpoĞredniego lub poĞredniego uzyskania przez przedsiĊbiorcĊ uprawnieĔ, które osobno albo łącznie, przy
uwzglĊdnieniu wszystkich okolicznoĞci prawnych lub faktycznych, umoĪliwiają wywieranie decydującego wpływu na
innego przedsiĊbiorcĊ lub przedsiĊbiorców.
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Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeĪeli łączny obrót
przedsiĊbiorcy, nad którym ma nastąpiü przejĊcie kontroli oraz jego przedsiĊbiorców zaleĪnych, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Īadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartoĞci
10 mln EUR.
Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
a)

polegającej na czasowym nabyciu lub objĊciu przez przedsiĊbiorcĊ akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelnoĞci, pod warunkiem Īe nie bĊdzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaĪy;

b)

nastĊpującej w toku postĊpowania upadłoĞciowego, z wyłączeniem wypadków, gdy zamierzający przejąü
kontrolĊ jest konkurentem albo naleĪy do grupy kapitałowej, do której naleĪą konkurenci przedsiĊbiorcy
przejmowanego lub którego czĊĞü mienia jest nabywana;

c)

przedsiĊbiorców naleĪących do tej samej grupy kapitałowej;

d)

nastĊpującej w toku postĊpowania upadłoĞciowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąü
kontrolĊ jest konkurentem albo naleĪy do grupy kapitałowej, do której naleĪą konkurenci przedsiĊbiorcy
przejmowanego.

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiĊbiorcy uczestniczący w koncentracji, która
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania siĊ od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji
o wyraĪeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostaü wydana.
Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego
obowiązku wstrzymania siĊ od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyraĪeniu
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostaü wydana, jeĪeli nabywca nie
korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartoĞci swej
inwestycji kapitałowej lub dla zapobieĪenia powaĪnej szkodzie, jaka moĪe powstaü u przedsiĊbiorców uczestniczących
w koncentracji.
Sankcje administracyjne za naruszenie obowiązujących przepisów
Prezes UOKiK moĪe miĊdzy innymi nałoĪyü na przedsiĊbiorcĊ, w drodze decyzji, karĊ pieniĊĪną w wysokoĞci nie
wiĊkszej niĪ 10% przychodu osiągniĊtego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoĪenia kary, jeĪeli
przedsiĊbiorca ten dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
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OPODATKOWANIE
Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy skutków
podatkowych w prawie polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez inwestorów. Z tych
wzglĊdów wszystkim inwestorom zaleca siĊ skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych,
finansowych i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właĞciwych
w tym zakresie.
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób
prawnych
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które mają miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całoĞci swoich
dochodów (przychodów) bez wzglĊdu na miejsce połoĪenia Ĩródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Za osobĊ mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaĪa siĊ osobĊ fizyczną, która: (i)
posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (oĞrodek interesów
Īyciowych), lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłuĪej niĪ 183 (sto osiemdziesiąt trzy) dni w roku
podatkowym.
PowyĪsze zasady stosuje siĊ z uwzglĊdnieniem właĞciwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Umowy te
mogą w szczególnoĞci inaczej definiowaü „miejsce zamieszkania” osoby fizycznej oraz precyzowaü pojĊcie „oĞrodka
interesów Īyciowych”.
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych
z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych (w tym akcji i praw do akcji) wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez
dochód z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych naleĪy rozumieü nadwyĪkĊ uzyskanych z tego tytułu przychodów
(co do zasady, ceny papierów wartoĞciowych okreĞlonej w umowie) nad kosztami uzyskania tego przychodu (co do
zasady, wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objĊcie) osiągniĊtą w roku podatkowym. W przypadkach, gdy cena
papierów wartoĞciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartoĞci rynkowej, przychód z odpłatnego
zbycia okreĞla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokoĞci wartoĞci rynkowej tych papierów
wartoĞciowych. Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartoĞciowych powstaje w momencie
przeniesienia na nabywcĊ własnoĞci udziałów (akcji) oraz papierów wartoĞciowych.
Wskazanych dochodów nie łączy siĊ z dochodami osiąganymi przez daną osobĊ z innych Ĩródeł i podlegają one
odrĊbnemu opodatkowaniu. JeĪeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych nabytych po róĪnych
cenach i nie jest moĪliwe okreĞlenie ceny nabycia zbywanych papierów wartoĞciowych, przy ustalaniu dochodu z takiego
zbycia stosuje siĊ zasadĊ, Īe kaĪdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartoĞciowych nabytych najwczeĞniej.
ZasadĊ, o której mowa w zdaniu poprzednim, stosuje siĊ odrĊbnie dla kaĪdego rachunku papierów wartoĞciowych.
W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych nie są
obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyĪej tytułu nie jest
takĪe pobierany przez płatników. Natomiast po zakoĔczeniu danego roku podatkowego, który w przypadku osób
fizycznych toĪsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów
wartoĞciowych zobowiązani są wykazaü je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyü naleĪny podatek dochodowy
i odprowadziü go na rachunek właĞciwego organu podatkowego.
W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartoĞciowych strata ta moĪe obniĪyü dochód
uzyskany z tego Ĩródła (tj. ze zbycia papierów wartoĞciowych) w najbliĪszych kolejno po sobie nastĊpujących 5 (piĊciu)
latach podatkowych, z tym Īe wysokoĞü obniĪenia w którychkolwiek z tych lat nie moĪe przekroczyü 50% kwoty tej
straty. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartoĞciowych nie łączy siĊ ze stratami poniesionymi przez podatnika
z innych tytułów (Ĩródeł przychodów).
Roczne zeznanie podatkowe podatnik powinien sporządziü w terminie do koĔca kwietnia roku nastĊpującego po roku
podatkowym, w którym podatnik dokonał odpłatnego zbycia, na podstawie imiennych informacji o wysokoĞci
osiągniĊtego dochodu, przekazanych mu (do koĔca lutego roku nastĊpującego po roku podatkowym) przez osoby
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fizyczne prowadzące działalnoĞü gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne
niemające osobowoĞci prawnej. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłaciü naleĪny podatek w kwocie
wykazanej w tym zeznaniu.
PowyĪszych przepisów nie stosuje siĊ, jeĪeli odpłatne zbycie papierów wartoĞciowych nastĊpuje w wykonywaniu
działalnoĞci gospodarczej, gdyĪ w takim przypadku przychody z ich sprzedaĪy powinny byü kwalifikowane jako
pochodzące z wykonywania takiej działalnoĞci i rozliczone na zasadach właĞciwych dla dochodu z tego Ĩródła.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu)
W myĞl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, które nie mają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów
(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art.
4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych powyĪszy przepis stosuje siĊ z uwzglĊdnieniem umów
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Osoby objĊte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody
z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych podlegają analogicznym, jak opisane wyĪej, zasadom dotyczącym
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. W myĞl art. 30b ust. 3 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub niĪszej stawki podatku
wynikającej z właĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest moĪliwe 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 posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 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 są
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokoĞci 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 pieniĊdzy lub wartoĞci pieniĊĪnych
(m.in. wypłat z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) zobowiązane są
podmioty dokonujące tych czynnoĞci. Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,
podatek: w zakresie dywidendy oraz dochodów z umorzenia akcji, wartoĞci majątku otrzymanego w związku
z likwidacją osoby prawnej lub spółki oraz w przypadku połączenia lub podziału spółek dopłat w gotówce otrzymanych
przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, pobierają, jako płatnicy, podmioty
prowadzące rachunki papierów wartoĞciowych dla podatników, jeĪeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiąĪą siĊ z papierami wartoĞciowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata
Ğwiadczenia na rzecz podatnika nastĊpuje za poĞrednictwem tych podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych
płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od: dywidendy oraz dochodów z umorzenia akcji, wartoĞci majątku
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki oraz w przypadku połączenia lub podziału spółek dopłat
w gotówce otrzymanych przez udziałowców/akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych są
podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za poĞrednictwem których naleĪnoĞci z tych tytułów są wypłacane. Podatek
pobiera siĊ w dniu przekazania naleĪnoĞci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 (dwudziestego) dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym
pobrano podatek, na rachunek właĞciwego urzĊdu skarbowego. W terminie do koĔca stycznia roku nastĊpującego po
roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są
obowiązani przesłaü do urzĊdu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzĊdu skarbowego właĞciwy 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
mających siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy
siĊ z dochodami z innych Ĩródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 45 ust.
3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeĪeli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, osoba
fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego wykazania naleĪnego podatku dochodowego w zeznaniu rocznym,
składanym do koĔca kwietnia roku nastĊpującego 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 wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których toĪsamoĞü nie została
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera
podatek według stawki 19% od łącznej wartoĞci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich
takich podatników za poĞrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne deklaracje dotyczące tego dochodu są
przekazywane przez płatników (tj. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze) do urzĊdu skarbowego, przy pomocy
którego naczelnik urzĊdu skarbowego właĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje
zadania. JeĪeli płatnik dokonuje wypłaty w powyĪszym trybie, to w zakresie dotyczącym takich podatników płatnik nie
ma obowiązku sporządzania imiennych informacji o wysokoĞci dochodu. W Ğwietle art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych, podatnicy są obowiązani wykazaü w zeznaniu rocznym kwoty dochodów
(przychodów) z tytułu dywidend w przypadku, gdy papiery wartoĞciowe zapisane były na rachunkach zbiorczych,
a toĪsamoĞü podatnika nie została płatnikowi ujawniona.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 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 podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają analogicznym, jak opisane wyĪej, zasadom dotyczącym opodatkowania;
jednakĪe w przypadku wspomnianej kategorii podatników zasady opodatkowania stosuje siĊ z uwzglĊdnieniem umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myĞl art. 30a ust. 2 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania lub niĪszej stawki podatku
wynikającej z właĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest moĪliwe pod warunkiem udokumentowania
dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.
W przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu płatnicy są obowiązani przesłaü imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, w terminie do
koĔca lutego roku nastĊpującego po roku podatkowym, podatnikom oraz urzĊdom skarbowym, przy pomocy których
naczelnicy urzĊdów skarbowych właĞciwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania.
Ponadto płatnik – na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złoĪenia takiego wniosku, jest
obowiązany do sporządzenia i przesłania imiennej informacji, o której mowa powyĪej, podatnikowi i urzĊdowi
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzĊdu skarbowego właĞciwy w sprawach opodatkowania osób
zagranicznych wykonuje swoje zadania.
JednakĪe w przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób
prawnych przekazywane są na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach
zbiorczych, których toĪsamoĞü nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, to w zakresie dotyczącym takich podatników płatnik nie ma obowiązku sporządzania ani
przesyłania imiennych informacji o wysokoĞci dochodu.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowoĞci
prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowoĞci prawnej, z zastrzeĪeniem, Īe przepisy Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych mają równieĪ zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibĊ lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
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Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy maj ą siedzibĊ lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu
na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych podlegają opodatkowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych jest
róĪnica miĊdzy przychodem (co do zasady, ceną papierów wartoĞciowych okreĞloną w umowie) i kosztami uzyskania tego
przychodu (co do zasady, wydatkami poniesionymi na nabycie lub objĊcie papierów wartoĞciowych). JeĞli cena papierów
wartoĞciowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartoĞci rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia
okreĞla organ podatkowy w wysokoĞci ich wartoĞci rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych wraz
z dochodami z innych Ĩródeł łączy siĊ u podatnika w podstawĊ 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 wartoĞciowych podatnik jest zobowiązany do samodzielnego
rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest zobowiązany do
rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysokoĞci osiągniĊtego w roku podatkowym dochodu albo
poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Termin na złoĪenie tego zeznania
upływa z koĔcem 3. (trzeciego) miesiąca roku nastĊpującego po roku podatkowym. W tym samym terminie podatnik jest
obowiązany zapłaciü naleĪny podatek.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych uzyskiwanych przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie maj ą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają
równieĪ zastosowanie do dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki niemające
osobowoĞci prawnej mające siedzibĊ lub zarząd w innym paĔstwie, jeĪeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego
paĔstwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym paĔstwie opodatkowaniu od całoĞci swoich dochodów bez
wzglĊdu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objĊci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartoĞciowych, podlegają
analogicznym, jak opisane wyĪej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów
wartoĞciowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie
stanowią inaczej.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi 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 posiadają siedzibĊ lub zarząd, uzyskane z tytułu dywidend
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokoĞci 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 siĊ od podatku dochodowego
dochody (przychody) podatnika z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem
dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej
siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli spełnione są łącznie nastĊpujące warunki: (i)
wypłacającym dywidendĊ lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibĊ lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) podatnikiem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend lub inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca
w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na
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miejsce ich osiągania; (iii) podatnik, o którym mowa w pkt (ii), posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziałów (akcji)
w kapitale spółki wypłacającej dywidendĊ 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 całoĞci swoich
dochodów niezaleĪnie od miejsca ich osiągania.
PowyĪsze zwolnienie ma zastosowanie: (a) jeĞli udziały (akcje) (o których mowa w pkt (iii) powyĪej) znajdują siĊ
w posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt (ii) powyĪej) na podstawie tytułu własnoĞci, (b) w odniesieniu do
dochodu osiąganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie nastĊpujących tytułów: (A) tytułu własnoĞci oraz (B)
jakiegokolwiek innego tytułu niĪ własnoĞü, z tym zastrzeĪeniem, Īe taki dochód (przychód) kwalifikowałby siĊ do
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Zwolnienie, o którym mowa powyĪej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej
dywidendĊ lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat.
Zwolnienie to ma równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 (dwóch) lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wymaganej iloĞci przez spółkĊ uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej iloĞci nieprzerwanie
przez okres 2 (dwóch) lat podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokĊ, w wysokoĞci 19%
dochodów (przychodów) do 20. (dwudziestego) dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utracił prawo do
zwolnienia. Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia.
Zwolnienie stosuje siĊ równieĪ do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz połoĪonego na terytorium paĔstwa
członkowskiego UE lub innego paĔstwa naleĪącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych)
spółki podlegającej opodatkowaniu od całoĞci swoich dochodów (bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania)
w Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli spółka ta spełnia warunki okreĞlone powyĪej.
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 siĊ, jeĪeli osiągniĊcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych nastĊpuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynnoĞci prawnej lub
wielu powiązanych czynnoĞci, 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 wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), zaĞ
czynnoĞci, o których mowa wyĪej, nie mają rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych uznaje siĊ, Īe umowa lub inna czynnoĞü prawna nie ma rzeczywistego charakteru
w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególnoĞci dotyczy to sytuacji,
gdy w drodze czynnoĞci, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
przenoszona jest własnoĞü udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendĊ lub spółka osiąga przychód (dochód),
wypłacany nastĊpnie 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 osiągniĊtych od dnia
1 stycznia 2016 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niĪ kalendarzowy, stosują przepisy art. 22c Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do dochodów osiągniĊtych od pierwszego dnia roku podatkowego
rozpoczynającego siĊ po dniu 31 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie powyĪszego zwolnienia jest
moĪliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oĞwiadczenia, Īe w stosunku do wypłacanych
naleĪnoĞci spełnione zostały warunki okreĞlone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, tj. Īe podatnik nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie całoĞci swoich dochodów
niezaleĪnie od miejsca ich osiągania.
Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty,
które dokonują wypłat naleĪnoĞci z tytułu dywidend oraz innych naleĪnoĞci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
są obowiązane – jako płatnicy – pobieraü w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku
powinny zostaü przekazane w terminie do 7. (siódmego) dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym został on
pobrany, na rachunek właĞciwego urzĊdu skarbowego. W terminie przekazania podatku płatnicy są obowiązani przesłaü
podatnikom informacje o wysokoĞci pobranego podatku sporządzone według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie
z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do koĔca 1. (pierwszego) miesiąca roku
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nastĊpującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26
tej ustawy, obowiązani są przesłaü do urzĊdu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzĊdu skarbowego właĞciwy
według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat naleĪnoĞci
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 wartoĞciowych zapisanych na rachunkach papierów wartoĞciowych albo na
rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje siĊ do podmiotów prowadzących rachunki papierów
wartoĞciowych albo rachunki zbiorcze, jeĪeli wypłata naleĪnoĞci nastĊpuje za poĞrednictwem tych podmiotów. Podmioty
te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania naleĪnoĞci do dyspozycji posiadacza
rachunku papierów wartoĞciowych lub posiadacza rachunku zbiorczego.
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata naleĪnoĞci
z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników
bĊdących osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których toĪsamoĞü
nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik
pobiera podatek według stawki 19% od łącznej wartoĞci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz
wszystkich takich podatników za poĞrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W przypadku i w zakresie
okreĞlonych w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do poboru podatku są obowiązane
podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za poĞrednictwem których naleĪnoĞü jest wypłacana. Podatek pobiera siĊ
w dniu przekazania naleĪnoĞci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 3
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy, w zakresie okreĞlonym w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych, nie mają obowiązku przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym
podatku podatnikom oraz urzĊdowi skarbowemu.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
uzyskujący na terytorium Polski dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają analogicznym zasadom
opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.
Dodatkowo, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia siĊ od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli spełnione są łącznie nastĊpujące
warunki: (i) wypłacającym dywidendĊ oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca
siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca w paĔstwie
członkowskim UE innym niĪ Rzeczpospolita Polska lub w innym paĔstwie naleĪącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całoĞci swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce
ich osiągania; (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziałów (akcji) w kapitale
spółki wypłacającej dywidendĊ; oraz (iv) podmiot, o którym mowa w pkt (ii), nie korzysta ze zwolnienia od podatku
dochodowego w zakresie całoĞci swoich dochodów niezaleĪnie od miejsca ich osiągania.
PowyĪsze zwolnienie ma zastosowanie: (a) jeĞli udziały (akcje) (o których mowa w pkt (iii) powyĪej) znajdują siĊ
w posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt (ii) powyĪej) na podstawie tytułu własnoĞci, (b) w odniesieniu do
dochodu osiąganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie nastĊpujących tytułów: (A) tytułu własnoĞci oraz (B)
jakiegokolwiek innego tytułu niĪ tytuł własnoĞci, z tym zastrzeĪeniem, Īe taki dochód (przychód) kwalifikowałby siĊ do
zwolnienia, gdyby posiadanie udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Zwolnienie, o którym mowa powyĪej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibĊ lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpoĞrednio nie mniej niĪ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej
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dywidendĊ lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat.
Zwolnienie to ma równieĪ zastosowanie w przypadku, gdy okres 2 (dwóch) lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wymaganej iloĞci, przez spółkĊ uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibĊ lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów
(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej iloĞci nieprzerwanie
przez okres 2 (dwóch) lat podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokĊ, w wysokoĞci 19%
dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia.
Odsetki nalicza siĊ od nastĊpnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze zwolnienia.
Zwolnienie stosuje siĊ równieĪ do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz połoĪonego na terytorium paĔstwa
członkowskiego UE lub innego paĔstwa naleĪącego do EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu
(w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od
całoĞci swoich dochodów (bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania) w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie
członkowskim UE lub innym paĔstwie naleĪącym do EOG (istnienie zagranicznego zakładu powinno jednak zostaü
udokumentowane przez spółkĊ korzystającą ze zwolnienia zaĞwiadczeniem wydanym przez właĞciwy organ
administracji podatkowej paĔstwa jej siedziby lub zarządu albo przez właĞciwy organ podatkowy paĔstwa, w którym
zakład jest połoĪony).
Zwolnienie powyĪsze ma równieĪ odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia
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 podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całoĞci
swoich dochodów, bez wzglĊdu na miejsce ich osiągania (przy czym okreĞlony powyĪej bezpoĞredni udział procentowy
w kapitale spółki wypłacającej dywidendĊ oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinien
w takim przypadku wynosiü nie mniej niĪ 25%); oraz do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
Zgodnie z art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych powyĪsze zwolnienie okreĞlone w art. 22 Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych stosuje siĊ pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej
z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy miĊdzynarodowej, której
stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego
innego niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwa, w którym podatnik ma swoją siedzibĊ lub w którym dochód został uzyskany.
Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie powyĪszego
zwolnienia jest moĪliwe 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 powyĪszego zwolnienia jest ponadto uzaleĪnione od przedstawienia przez podatnika pisemnego
oĞwiadczenia, Īe w stosunku do wypłacanych naleĪnoĞci z tytułu dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na
zastosowanie zwolnienia okreĞlone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. Īe
spółka otrzymująca dywidendĊ nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całoĞci swoich
dochodów, bez wzglĊdu na Ĩródło ich osiągania.
Zgodnie z art. 26 ust. 1g Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku, gdy podmiotem uzyskującym
dochody (przychody) z dywidend jest: (i) instytucja wspólnego inwestowania posiadająca siedzibĊ w innym niĪ
Rzeczpospolita Polska paĔstwie członkowskim UE lub w innym paĔstwie naleĪącym do EOG, spełniająca warunki
uprawniające do bycia zwolnioną od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób
Prawnych, lub (ii) podatnik posiadający siedzibĊ w innym niĪ Rzeczpospolita Polska paĔstwie członkowskim UE lub
w innym paĔstwie naleĪącym do EOG, prowadzący program emerytalny w zakresie dochodów związanych
z gromadzeniem oszczĊdnoĞci na cele emerytalne, spełniający warunki uprawniające 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 powyĪej przepisach mogą mieü zastosowanie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez taki
podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych za pomocą certyfikatu rezydencji podatkowej oraz złoĪenia
pisemnego oĞwiadczenia, Īe jest rzeczywistym właĞcicielem wypłaconych przez płatnika dywidend oraz spełnia warunki
okreĞlone 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 siĊ, jeĪeli osiągniĊcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych nastĊpuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynnoĞci prawnej lub
wielu powiązanych czynnoĞci, 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 wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), zaĞ
czynnoĞci, o których mowa wyĪej, nie mają rzeczywistego charakteru. Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Prawnych uznaje siĊ, Īe umowa lub inna czynnoĞü prawna nie ma rzeczywistego charakteru
w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególnoĞci dotyczy to sytuacji,
gdy w drodze czynnoĞci, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,
przenoszona jest własnoĞü udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendĊ lub spółka osiąga przychód (dochód),
wypłacany nastĊpnie 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 osiągniĊtych od dnia
1 stycznia 2016 r. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niĪ kalendarzowy, stosują przepisy art. 22c Ustawy
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do dochodów osiągniĊtych od pierwszego dnia roku podatkowego
rozpoczynającego siĊ 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 dokonują wypłat naleĪnoĞci z tytułu dywidend oraz innych naleĪnoĞci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
są obowiązane – jako płatnicy – pobieraü w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. JednakĪe
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie
podatku zgodnie z taką umową jest moĪliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów
podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej.
Kwoty pobranego podatku powinny zostaü przekazane w terminie do 7. dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu,
w którym został on pobrany, na rachunek właĞciwego urzĊdu skarbowego. Płatnicy są obowiązani przesłaü podatnikom
oraz urzĊdowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzĊdu skarbowego właĞciwy w sprawach opodatkowania
osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informacjĊ o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, sporządzone
według ustalonego wzoru. InformacjĊ taką płatnik jest zobowiązany przesłaü do koĔca 3. (trzeciego) miesiąca roku
nastĊpującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny wniosek podatnika, płatnik
jest obowiązany do sporządzenia i przesłania takiej informacji podatnikowi oraz urzĊdowi skarbowemu, przy pomocy
którego naczelnik właĞciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia złoĪenia tego wniosku.
Zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do koĔca 1. (pierwszego)
miesiąca roku nastĊpującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których
mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obowiązani są przesłaü do urzĊdu skarbowego
właĞciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczne deklaracje podatkowe sporządzone według
ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku
wypłat naleĪnoĞci 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 wartoĞciowych zapisanych na rachunkach papierów
wartoĞciowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym
mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje siĊ do podmiotów prowadzących
rachunki papierów wartoĞciowych albo rachunki zbiorcze, jeĪeli wypłata naleĪnoĞci nastĊpuje za poĞrednictwem tych
podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania naleĪnoĞci do
dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartoĞciowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właĞciwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie
z taką umową jest moĪliwe 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 naleĪnoĞci
z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz
podatników bĊdących osobami uprawnionymi z papierów wartoĞciowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których
toĪsamoĞü nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
płatnik pobiera podatek według stawki 19% od łącznej wartoĞci dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na
rzecz wszystkich takich podatników za poĞrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim przypadku, do poboru
podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za poĞrednictwem których naleĪnoĞü jest wypłacana.
Podatek pobiera siĊ w dniu przekazania naleĪnoĞci z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych płatnicy, w zakresie okreĞlonym w art. 26
ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie mają obowiązku przesłania informacji o dokonanych
wypłatach i pobranym podatku podatnikom oraz urzĊdowi skarbowemu.
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Zasady opodatkowania podatkiem od czynnoĞci cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od CzynnoĞci Cywilnoprawnych,
podatkowi podlegają umowy sprzedaĪy oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym papierów wartoĞciowych).
PowyĪsze umowy podlegają opodatkowaniu, jeĪeli ich przedmiotem są:
Ɣ

rzeczy znajdujące siĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

Ɣ

rzeczy znajdujące siĊ za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma
miejsce zamieszkania lub siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynnoĞü cywilnoprawna została
dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa zamiany podlega takĪe podatkowi, jeĪeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje siĊ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z ogólną zasadą sprzedaĪ akcji w spółkach mających siedzibĊ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
traktowana jako sprzedaĪ praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega
opodatkowaniu podatkiem od czynnoĞci cywilnoprawnych według stawki 1%. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dokonania czynnoĞci cywilnoprawnej i ciąĪy on – przy umowie sprzedaĪy – na kupującym. PodstawĊ opodatkowania
stanowi wartoĞü rynkowa prawa majątkowego. WartoĞü rynkową przedmiotu czynnoĞci cywilnoprawnych okreĞla siĊ na
podstawie przeciĊtnych cen stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej
czynnoĞci, bez odliczania długów i ciĊĪarów. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoĪyü
deklaracjĊ w sprawie podatku od czynnoĞci cywilnoprawnych oraz obliczyü i wpłaciü podatek w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika,
którym w przypadku czynnoĞci cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz.
JednoczeĞnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od CzynnoĞci Cywilnoprawnych, zwalnia siĊ od podatku sprzedaĪ
praw majątkowych bĊdących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom
inwestycyjnym; lub (ii) dokonywaną za poĞrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; lub
(iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; lub (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeĪeli 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 własnoĞci m.in. praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
papierów wartoĞciowych, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego,
polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyĔcy. Obowiązek podatkowy ciąĪy na nabywcy własnoĞci
praw majątkowych. PodstawĊ opodatkowania stanowi wartoĞü nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów
i ciĊĪarów (czysta wartoĞü), ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania
obowiązku podatkowego. WysokoĞü podatku ustala siĊ w zaleĪnoĞci od grupy podatkowej, do której zaliczony jest
nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej nastĊpuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po
której zostały nabyte prawa majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy
opodatkowania, w zaleĪnoĞci od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla kaĪdej grupy istnieją takĪe
kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez
płatnika, złoĪyü w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właĞciwemu naczelnikowi
urzĊdu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania
podatkowego dołącza siĊ dokumenty mające wpływ na okreĞlenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest
w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzĊdu skarbowego ustalającej wysokoĞü
zobowiązania podatkowego.
Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia siĊ od podatku nabycie własnoĞci praw
majątkowych przez małĪonka, zstĊpnych, wstĊpnych, pasierba, rodzeĔstwo, ojczyma i macochĊ, jeĪeli zgłoszą nabycie
własnoĞci praw majątkowych właĞciwemu naczelnikowi urzĊdu skarbowego w terminie szeĞciu miesiĊcy od – co do
zasady – dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie szeĞciu
miesiĊcy od dnia uprawomocnienia siĊ orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. PowyĪsze zwolnienie stosuje
siĊ, jeĪeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo 1 (jednego) z PaĔstw
Członkowskich lub paĔstw 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 paĔstwa.
W przypadku niespełnienia powyĪszych warunków nabycie własnoĞci praw majątkowych podlega opodatkowaniu na
zasadach okreĞlonych dla nabywców zaliczonych do właĞciwej grupy podatkowej.
Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie własnoĞci praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeĪeli w dniu nabycia ani nabywca, ani teĪ spadkodawca lub darczyĔca nie byli obywatelami
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady odpowiedzialnoĞci w zakresie podatku pobieranego u Ĩródła
Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali swojego obowiązku obliczenia, pobrania oraz
wpłacenia podatku do właĞciwego organu podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek, który nie
został pobrany lub za podatek pobrany, lecz niewpłacony. PowyĪszy przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy
odrĊbne przepisy prawa stanowią inaczej albo jeĪeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach
właĞciwy organ administracji podatkowej lub skarbowej wydaje decyzj Ċ o odpowiedzialnoĞci podatnika.
OdpowiedzialnoĞü podatnika moĪna orzec w decyzji okreĞlającej wysokoĞü zobowiązania podatkowego.

282

STELMET S.A.

INFORMACJE DODATKOWE
Podstawa prawna ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
oraz o ich rejestracjĊ w KDPW
Akcje Sprzedawane zostały wyemitowane, natomiast Nowe Akcje zostaną wyemitowane na podstawie przepisów
Kodeksu Spółek Handlowych i bĊdą emitowane w złotych.
Uchwała nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie
podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całoĞci prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie
akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GiełdĊ Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
i dematerializacji akcji Spółki („Uchwała Emisyjna”) stanowi podstawĊ prawną podwyĪszenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotĊ nie niĪszą niĪ 1 PLN oraz nie wyĪszą niĪ 1.468.210 PLN do kwoty nie wyĪszej niĪ 29.290.805 PLN
poprzez emisjĊ nie mniej niĪ 1, ale nie wiĊcej niĪ 1.468.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartoĞci nominalnej
1 PLN kaĪda. JednoczeĞnie zgodnie z Uchwałą Emisyjną Nowych Akcji pozbawia siĊ dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki w całoĞci prawa poboru wszystkich Nowych Akcji. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia
prawa poboru Nowych Akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych
Akcji stanowi załącznik do Uchwały Emisyjnej.
Uchwała Emisyjna stanowi równieĪ podstawĊ prawną oferty publicznej Akcji Oferowanych, dematerializacji Akcji
Dopuszczanych, Praw do Akcji i Nowych Akcji w KDPW oraz złoĪenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Dopuszczanych, Praw do Akcji i Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Uchwała Emisyjna stanowi Załącznik nr 1 do Prospektu (zob. rozdz. „Załączniki – Załącznik nr 1 – Uchwała Emisyjna”).
Dokumenty udostĊpnione do wglądu
NastĊpujące 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 podwyĪszenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całoĞci
prawa poboru akcji serii C oraz ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GiełdĊ Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki;
(iv) opinia niezaleĪnego biegłego rewidenta dotycząca Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego,
tj. zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za lata obrotowe obejmujące nastĊpujące okresy:
(a) 1 lipca 2014 r. – 30 wrzeĞnia 2015 r.; (b) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (c) 1 lipca 2012 r. – 30 czerwca
2013, tj. obejmujące odpowiednio okres 15 miesiĊcy oraz dwa okresy 12-miesiĊczne; (v) Skonsolidowane Roczne
Sprawozdanie Finansowej, tj. zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe obejmujące
nastĊpujące okresy: (a) 1 lipca 2014 r. – 30 wrzeĞnia 2015 r.; (b) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (c) 1 lipca
2012 r. – 30 czerwca 2013, tj. obejmujące odpowiednio okres 15 miesiĊcy oraz dwa okresy 12-miesiĊczne; (vi) raport
niezaleĪnego biegłego rewidenta z przeglądu ĝródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
tj. zbadanego Ğródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 9 miesiĊcy
zakoĔczony w dniu 30 czerwca 2016 r.; (vii) ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, tj. zbadane
Ğródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 9 miesiĊcy zakoĔczony w dniu 30 czerwca
2016 r.; (viii) jednostkowe statutowe sprawozdania finansowe Grange Fencing obejmujące nastĊpujące okresy (a)
1 paĨdziernika 2012 r. – 30 wrzeĞnia 2013 r.; (b) 1 paĨdziernika 2013 r. – 30 wrzeĞnia 2014 r.; (c) 1 paĨdziernika 2014 r.
– 30 wrzeĞnia 2015 r.; (ix) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe Grange Holding obejmujące okres od
1 paĨdziernika 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.; (x) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe UK Investment
obejmujące okres od 4 sierpnia 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.; (xi) jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe
MrGarden obejmujące okres od 6 maja 2014 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r.; (xii) jednostkowe statutowe sprawozdanie
finansowe Stelmet IP obejmujące okres od 12 maja 2015 r. do 30 wrzeĞnia 2015 r,; (xiii) jednostkowe statutowe
sprawozdania finansowe Natur System obejmujące nastĊpujące 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. bĊdą udostĊpnione do publicznej wiadomoĞci
w okresie waĪnoĞci Prospektu w formie dokumentu w okresie waĪnoĞci Prospektu w siedzibie Spółki, przy ul. Gorzowskiej
20, 65-127 Zielona Góra, w godzinach pracy Spółki. Od dnia opublikowania Prospektu w okresie jego waĪnoĞci Prospekt
wraz z ewentualnymi aneksami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi, jak równieĪ informacją 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
bĊdzie dostĊpny 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 siedzibą w Poznaniu (61-131 PoznaĔ, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E)
przeprowadziła (i) badanie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, w stosunku do którego wydała
opiniĊ bez zastrzeĪeĔ, a takĪe (ii) przegląd ĝródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
w stosunku do którego wydała raport bez zastrzeĪeĔ.
Grant Thornton sp. z o.o. sp.k. jest wpisana na listĊ podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaĔ 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 przegląd ĝródrocznych Skróconych
Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych przeprowadził Marcin Wojtkowiak (nr ewidencyjny 11447).
W okresie objĊtym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi nie było przypadku rezygnacji lub zwolnienia
biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdaĔ finansowych Spółki lub Grupy.
Podmioty zaangaĪowane w OfertĊ
Wskazane poniĪej podmioty są zaangaĪowane w OfertĊ. U podmiotów zaangaĪowanych w OfertĊ nie wystĊpuje konflikt
interesów.
WspółmenedĪerowie Oferty
Globalnymi Koordynatorami, Współzarządzającymi KsiĊgą Popytu, Współoferującymi oraz WspółmenedĪerami Oferty
są: (i) Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz (ii) Dom Maklerski mBanku.
WspółmenedĪerowie Oferty Ğwiadczą na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki usługi w związku z Ofertą, w tym
usługi dotyczące przygotowania, zarządzania i przeprowadzenia Oferty. WspółmenedĪerowie Oferty odpowiadają
równieĪ za koordynacjĊ działaĔ marketingowych podejmowanych w odniesieniu do Oferty, koordynacjĊ kontaktów oraz
umawianie spotkaĔ z Inwestorami Instytucjonalnymi, organizacjĊ procesu budowania ksiĊgi popytu w Polsce i za
granicą, jak równieĪ za inne zadania, które są zwykle realizowane przez firmy inwestycyjne w związku z publicznymi
ofertami sprzedaĪy akcji.
WspółmenedĪerowie Oferty nie posiadają Akcji Spółki.
Wynagrodzenie WspółmenedĪerów Oferty jest ĞciĞle powiązane z wpływami uzyskanymi ze sprzedaĪy Akcji
Oferowanych (zob. rozdz. „Informacje dodatkowe – Koszty Oferty” poniĪej).
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Emitent zapłaci Współzarządzającym KsiĊgą Popytu podstawowe
wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci 1,7% wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent
moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü decyzjĊ o zapłacie na rzecz Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej
premii w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie.
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zapłaci Współzarządzającym KsiĊgą
Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci 1,7% wpływów brutto ze sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych
w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz Sprzedający moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü decyzjĊ o zapłacie na rzecz
Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej premii w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci wpływów brutto ze
sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych w Ofercie.
PowyĪsze prowizje bĊdą obejmowały równieĪ wynagrodzenie za gwarantowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
w Ofercie.
Doradca Prawny WspółmenedĪerów Oferty, Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedającego
Usługi prawne na rzecz WspółmenedĪerów Oferty, Spółki oraz Akcjonariusza Sprzedającego w związku z Ofertą
Ğwiadczy kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska – w zakresie prawa polskiego; Weil, Gotshal & Manges
z siedzibą w Londynie, pod adresem: 110 Fetter Lane. Londyn, EC4A 1AY, Wielka Brytania – w zakresie prawa
angielskiego oraz Weil, Gotshal & Manges LLP z siedzibą w Nowym Jorku, pod adresem: 767 Fifth Avenue, NY 10153,
USA – w zakresie prawa amerykaĔskiego (łącznie „Weil, Gotshal & Manges”).
Ponadto Weil, Gotshal & Manges Ğwiadczył i moĪe Ğwiadczyü w przyszłoĞci inne usługi prawne na rzecz Spółki, Grupy
lub Akcjonariusza Sprzedającego w zakresie prowadzonej przez SpółkĊ, GrupĊ lub Akcjonariusza Sprzedającego
działalnoĞci na podstawie odpowiednich umów o Ğwiadczenie usług prawnych.
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Wynagrodzenie doradców prawnych WspółmenedĪerów Oferty nie jest powiązane z wielkoĞcią Ğrodków uzyskanych
z Oferty. Weil, Gotshal & Manges nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególnoĞci na DatĊ Prospektu
nie posiada Akcji.
Publiczne oferty przejĊcia
W 2015 oraz w 2016 r. do Daty Prospektu Akcje nie były przedmiotem Īadnej publicznej oferty przejĊcia.
Informacje pochodzące od osób trzecich
Z zastrzeĪeniem raportów i opinii biegłego rewidenta dotyczących Skonsolidowanych SprawozdaĔ Finansowych oraz
Raportu OC&C wykorzystanego przede wszystkich w rozdziale „Otoczenie rynkowe”, w Prospekcie nie wykorzystywano
informacji stanowiących oĞwiadczenia lub raporty ekspertów.
Koszty Oferty
Koszty Oferty ponoszone przez Akcjonariusza Sprzedającego
Wynagrodzenie Współzarządzających KsiĊgą Popytu
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Akcjonariusz Sprzedający zapłaci Współzarządzającym KsiĊgą
Popytu podstawowe wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci 1,7% wpływów brutto ze sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych
w Ofercie. Ponadto Akcjonariusz Sprzedający moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü decyzjĊ o zapłacie na rzecz
Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej premii w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci wpływów brutto ze
sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych w Ofercie.
Pozostałe koszty
Oprócz powyĪszego wynagrodzenia prowizyjnego Współzarządzających KsiĊgą Popytu Akcjonariusz Sprzedający
zapłaci WspółmenedĪerom Oferty okreĞlone opłaty dodatkowe z tytułu kosztów ponoszonych przez WspółmenedĪerów
Oferty w związku z Ofertą.
Ponadto Akcjonariusz Sprzedający poniesie wszystkie własne koszty i wydatki związane z ofertą oraz sprzedaĪą Akcji
Sprzedawanych, w tym w szczególnoĞci opłaty i koszty dotyczące doradców zewnĊtrznych Akcjonariusza Sprzedającego.
Koszty Oferty ponoszone przez SpółkĊ
Wynagrodzenie Współzarządzających KsiĊgą Popytu
W zamian za usługi Ğwiadczone w związku z Ofertą Emitent zapłaci Współzarządzającym KsiĊgą Popytu podstawowe
wynagrodzenie prowizyjne w wysokoĞci 1,7% wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie. Ponadto Emitent
moĪe równieĪ wedle swego uznania podjąü decyzjĊ o zapłacie na rzecz Współzarządzających KsiĊgą Popytu uznaniowej
premii w wysokoĞci łącznie do 0,6% wartoĞci wpływów brutto z emisji Nowych Akcji w Ofercie.
Pozostałe koszty
W ocenie Spółki łączne pozostałe koszty związane z Ofertą ponoszone przez SpółkĊ ukształtują siĊ na poziomie około
2 mln PLN netto i bĊdą obejmowaü nastĊpujące koszty: (i) zwrot poniesionych przez WspółmenedĪerów Oferty
w związku z Ofertą kosztów i wydatków do okreĞlonej kwoty, w tym kosztów podróĪy i zakwaterowania, kosztów usług
tłumaczenia (z wyłączeniem tłumaczenia Prospektu); (ii) koszty i wydatki związane z organizacją spotkaĔ z inwestorami
(investor education), spotkaĔ typu pilot fishing oraz prezentacji roadshow, usług doradczych PR i IR; (iii) koszty druku
i dystrybucji dokumentacji sporządzonej w związku z Ofertą (w tym Prospektu i Dokumentu Marketingowego),
prezentacji lub innych dokumentów ofertowych oraz związanych z akcją promocyjną; (iv) wynagrodzenie, koszty
i wydatki doradcy prawnego Spółki; (v) koszty usług doradczych w zakresie sporządzania sprawozdaĔ finansowych; (vi)
koszty usług badania oraz przeglądu przez biegłych sprawozdaĔ finansowych; (vii) koszty listów zapewniających
i ujawniających (comfort letters); (viii) opłaty KNF, KDPW, GPW i notarialne oraz (ix) wynagrodzenie podstawowe
doradcy finansowego Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego.
Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez SpółkĊ do publicznej
wiadomoĞci w formie raportu bieĪącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
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Umowa z animatorem Spółki
Na DatĊ Prospektu umowa z animatorem rynku lub Spółki nie została podpisana. Spółka rozwaĪa zawarcie takiej umowy
w póĨniejszym okresie.
Miejsce rejestracji Akcji
Akcje, w tym Akcje Oferowane, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartoĞciowych prowadzonym przez
Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. KsiąĪĊca 4, 00-498 Warszawa, który
bĊdzie uczestniczył w obsłudze realizacji praw korporacyjnych akcjonariuszy Spółki na zasadach okreĞlonych
w stosownych regulacjach. Z chwilą rejestracji w KDPW Akcjom zostanie nadany kod ISIN.
Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatnoĞci.
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OĝWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH
ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE
OĞwiadczenie Spółki
Działając w imieniu Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, bĊdącej odpowiedzialną za informacje zawarte
w Prospekcie, niniejszym oĞwiadczamy, Īe zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by
zapewniü taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Īe
w Prospekcie nie pominiĊto niczego, co mogłoby wpływaü na jego znaczenie.

________________________________
Stanisław BieĔkowski
Prezes Zarządu

________________________________
Przemysław BieĔkowski
Wiceprezes Zarządu

________________________________
Andrzej TrybuĞ
Członek Zarządu
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OĞwiadczenie Akcjonariusza Sprzedającego
Działając w imieniu Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego oraz
własnym działa Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, bĊdącym
odpowiedzialnym za informacje zawarte w Prospekcie, niniejszym oĞwiadczamy, Īe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym i Īe w Prospekcie nie pominiĊto niczego, co mogłoby wpływaü na jego znaczenie.

________________________________
Marcin Billewicz
Prezes Zarządu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

________________________________
Tomasz Bedla
Członek Zarządu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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OĞwiadczenie Współoferującego
Działając w imieniu mBank S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, niniejszym
oĞwiadczamy, Īe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan,
informacje zawarte w czĊĞciach Prospektu, za które mBank S.A. ponosi odpowiedzialnoĞü, są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz w czĊĞciach tych nie pominiĊto niczego, co mogłoby wpływaü na ich znaczenie.
OdpowiedzialnoĞü mBank S.A. jako podmiotu współodpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych
w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do nastĊpujących rozdziałów i punktów Prospektu: rozdział „Warunki Oferty”
oraz punkt „Informacje dodatkowe – WspółmenedĪerowie Oferty” w zakresie dotyczącym mBank S.A.

________________________________
Przemysław GdaĔski
Wiceprezes Zarządu

________________________________
Karol Bach
Prokurent
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OĞwiadczenie Współoferującego
Działając w imieniu Powszechnej Kasy OszczĊdnoĞci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawie, niniejszym
oĞwiadczamy, Īe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan,
informacje zawarte w czĊĞciach Prospektu, za które Powszechna Kasa OszczĊdnoĞci Bank Polski S.A. Oddział – Dom
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie ponosi odpowiedzialnoĞü, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz w czĊĞciach tych nie pominiĊto niczego, co mogłoby wpływaü na ich znaczenie.
OdpowiedzialnoĞü Powszechnej Kasy OszczĊdnoĞci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego w Warszawie jako podmiotu współodpowiedzialnego za sporządzenie informacji zamieszczonych
w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do nastĊpujących rozdziałów i punktów Prospektu: rozdział „Warunki Oferty”
oraz punkt „Informacje dodatkowe – WspółmenedĪerowie Oferty” w zakresie dotyczącym Powszechnej Kasy
OszczĊdnoĞci Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.

________________________________
Jakub Papierski
Wiceprezes Zarządu
PKO Bank Polski S.A.

________________________________
Piotr Alicki
Wiceprezes Zarządu
PKO Bank Polski S.A.
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OĞwiadczenie Doradcy Prawnego
Działając w imieniu kancelarii prawnej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. z siedzibą w Warszawie,
oĞwiadczam, iĪ zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoĪeniu naleĪytej starannoĞci, by zapewniü taki stan,
informacje zawarte w czĊĞciach Prospektu, za które kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.
jest odpowiedzialna, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w czĊĞciach tych nie pominiĊto
niczego, co mogłoby wpływaü na ich znaczenie.
OdpowiedzialnoĞü Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k. jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie
informacji zamieszczonych w niniejszym Prospekcie, jest ograniczona do nastĊpujących rozdziałów i punktów
Prospektu: w rozdziale „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji”
z wyłączeniem punktu „Giełda Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.” oraz rozdział „Opodatkowanie”.

________________________________

Paweł Rymarz
Komplementariusz
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SKRÓTY I DEFINICJE
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im poniĪej, o ile
z kontekstu nie wynika inaczej.
Akcje

27.896.005 istniejących akcji zwykłych Spółki o wartoĞci nominalnej
1,00 PLN kaĪda, w tym: 24.972.954 akcji zwykłych imiennych serii A,
2.923.051 akcji zwykłych imiennych serii B

Akcje Dopuszczane

NastĊpujące papiery wartoĞciowe Spółki objĊte 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 wartoĞci nominalnej 1,00 PLN kaĪda oferowanych przez
Akcjonariusza Sprzedającego w Ofercie)

Akcje Sprzedawane

Do 4.404.633 istniejących akcji zwykłych serii A i B Spółki o wartoĞci
nominalnej 1,00 zł kaĪda, oferowanych przez Akcjonariusza
Sprzedającego w Ofercie, w tym nie wiĊcej niĪ 1.481.582 istniejących
akcji serii A oraz nie wiĊcej niĪ 2.923.051 istniejących akcji serii B

Akcjonariusz Sprzedający, Rainbow
Fund 2

Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą
w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd OkrĊgowy
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 firmĊ inwestycyjną lub spółkĊ
prowadzącą rynek regulowany

AmerykaĔska Ustawa o Papierach
WartoĞciowych

AmerykaĔska Ustawa o Papierach WartoĞciowych z 1933 r. (ang.
The United States Securities Act of 1933), ze zm.

Aneks Cenowy

Aneks do Umowy o Plasowanie Akcji okreĞlający CenĊ Akcji
Oferowanych, ostateczną liczbĊ Akcji Oferowanych oraz ostateczną
liczbĊ Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym
i Inwestorom Instytucjonalnym

Cena Akcji Oferowanych

Cena emisyjna Nowych Akcji i cena sprzedaĪy Akcji Sprzedawanych,
ustalona odpowiednio przez SpółkĊ i Akcjonariusza Sprzedającego
w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami po zakoĔczeniu procesu
budowania ksiĊgi popytu wĞród Inwestorów Instytucjonalnych

Członkowie Konsorcjum Detalicznego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz mBank bĊdący członkami
konsorcjum detalicznego, które bĊdzie przyjmowaü zapisy na Akcje
Oferowane od Inwestorów Indywidualnych

Data Prospektu

DzieĔ zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Data PrzyjĊcia Dyrektywy
Prospektowej

DzieĔ implementacji Dyrektywy Prospektowej
PaĔstwie Członkowskim

Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiące zbiór
zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego obowiązujących
na GPW
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Dokument Marketingowy

Tłumaczenie Prospektu na jĊzyk angielski sporządzone przez SpółkĊ
i Akcjonariusza Sprzedającego na podstawie informacji zawartych
w Prospekcie na potrzeby promowania Oferty poza granicami Polski
i Stanów Zjednoczonych Ameryki wĞród wybranych inwestorów
kwalifikowanych, zgodnie z Regulacją S. Dokument ten nie stanowi
dokumentu ofertowego i nie zostanie zatwierdzony przez organ
regulacyjny w jakimkolwiek kraju

Dom Maklerski PKO Banku
Polskiego

Powszechna Kasa OszczĊdnoĞci Bank Polski S.A. Oddział – Dom
Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000026438, NIP: 5250007738, o kapitale
zakładowym wynoszącym 1.250.000 000,00 PLN (w całoĞci 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 naduĪycia na rynku

Dyrektywa Prospektowa

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego
w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
wartoĞciowych i zmieniająca dyrektywĊ 2001/34/WE, ze zm.

Dyrektywa Zmieniająca DyrektywĊ
Prospektową z 2010

Dyrektywa 2010/73/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 listopada 2010 r. zmieniająca dyrektywĊ 2003/71/WE w sprawie
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartoĞciowych oraz dyrektywĊ
2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących
przejrzystoĞci informacji o emitentach, których papiery wartoĞciowe
dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, ze zm.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje
Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(z wyjątkiem Szwajcarii)

euro, EUR

Jednostka walutowa wprowadzona na początku trzeciego etapu
Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej na mocy Traktatu
ustanawiającego WspólnotĊ Europejską

FSC

Forest Stewardship Council – Rada ds. Odpowiedzialnej Gospodarki
LeĞnej z siedzibą w Bonn, Niemcy

GBP

Funt szterling, oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii

GPW

Giełda Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A. oraz, o ile z kontekstu
nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tĊ spółkĊ

Grange Fencing

Grange Fencing Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania

Grange Holding

SB Grange Holding Limited z siedzibą w Telford, Wielka Brytania

Grupa, Spółki z Grupy

Spółka wraz ze Spółkami ZaleĪnymi

GUS

Główny Urząd Statystyczny

Gwarant Oferty

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
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Inwestorzy Indywidualni

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych,
zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich przepisów
dewizowych, jak równieĪ osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowoĞci prawnej, które nie bĊdą braü udziału
w procesie budowania ksiĊgi popytu

Inwestorzy Instytucjonalni

Inwestorzy uprawnieni do udziału w procesie budowy ksiĊgi popytu lub do
złoĪenia zapisów na Akcje Oferowane, którzy otrzymali zaproszenia do,
odpowiednio, złoĪenia zapisu na Akcje Oferowane i udziału
w procesie budowy ksiĊgi popytu albo do złoĪenia zapisu na Akcje
Oferowane od jednego ze WspółmenedĪerów Oferty oraz którzy
równoczeĞnie spełniają kryteria okreĞlone w punktach od (1) do (4)
w CzĊĞci I Załącznika II do Dyrektywy 2004/39/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych, którzy są: (i) podmiotami, które są uprawnione
lub uregulowane do działania na rynkach finansowych, w tym instytucje
kredytowe, przedsiĊbiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub
regulowane instytucje finansowe, zakłady ubezpieczeĔ, systemy
zbiorowego inwestowania i spółki zarządzające takimi systemami,
fundusze emerytalne i spółki zarządzające takimi funduszami, poĞrednicy
zawierający transakcje dotyczące pochodnych instrumentów towarowych
oraz innych, artykułów handlowych i produktów, podmioty lokalne oraz
inni inwestorzy instytucjonalni; (ii) duĪymi przedsiĊbiorstwami
spełniającymi dwa z podanych poniĪej wymogów dotyczących wielkoĞci:
suma bilansowa – 20 mln EUR, obrót netto – 40 mln EUR, fundusze
własne – 2 mln EUR; (iii) krajowymi i regionalnymi władzami
rządowymi, instytucjami publicznymi, które zarządzają długiem
publicznym, bankami centralnymi, miĊdzynarodowymi i pozakrajowymi
instytucjami, takimi jak Bank ĝwiatowy, MiĊdzynarodowy Fundusz
Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny
i innymi, podobnymi organizacjami miĊdzynarodowymi; (iv) innymi
inwestorami instytucjonalnymi, których głównym zakresem działalnoĞci
jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotami
zajmującymi siĊ sekurytyzacją aktywów lub innego rodzaju transakcjami
finansowymi (inwestorzy kwalifikowani zgodnie z art. 2 ust. 1 lit e)
2003/71/EC Dyrektywy Prospektowej)

Inwestorzy Kwalifikowani

Podmioty znajdujące siĊ w paĔstwach członkowskich EOG, które
spełniają kryteria „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu
Artykułu 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej

Inwestorzy ZastĊpczy

Inwestorzy Instytucjonalni, niezaleĪnie od tego, czy brali udział
w procesie budowania ksiĊgi popytu na Akcje Oferowane czy teĪ nie,
uprawnieni do złoĪenia zapisów na Akcje Oferowane (w odniesieniu do
których Inwestorzy Instytucjonalni, do których zaproszenie do złoĪenia
zapisu zostało skierowane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego,
nie złoĪyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili
złoĪonych zapisów w terminie), w odpowiedzi na zaproszenie do
złoĪenia zapisów na Akcje Oferowane, skierowane do Inwestorów
ZastĊpczych na zasadach analogicznych jak dla Inwestorów
Instytucjonalnych

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A. oraz, o ile z kontekstu
nie wynika inaczej, system depozytowy prowadzony przez tĊ spółkĊ

Kluczowa Kadra Kierownicza

Pan Piotr Leszkowicz pełniący funkcjĊ dyrektora finansowego w Spółce

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego
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Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje
interesy UE jako całoĞci

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Lasy PaĔstwowe

PaĔstwowe Gospodarstwo LeĞne Lasy PaĔstwowe

mBank, Dom Maklerski mBanku

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisana do KRS
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000025237, NIP: 5260215088, o kapitale zakładowym wynoszącym
168.955.696,00 PLN (w całoĞci opłaconym), prowadząca działalnoĞü
maklerską w ramach wyodrĊbnionej jednostki organizacyjnej – Biura
Maklerskiego posługującego siĊ nazwą Dom Maklerski mBanku

MrGarden

MrGarden sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

MSR

W zaleĪnoĞci od kontekstu, MiĊdzynarodowy Standard RachunkowoĞci
albo MiĊdzynarodowe Standardy RachunkowoĞci zatwierdzone przez
UniĊ Europejską

MSSF UE

W zaleĪnoĞci od kontekstu, MiĊdzynarodowy Standard SprawozdawczoĞci
Finansowej albo MiĊdzynarodowe Standardy SprawozdawczoĞci
Finansowej zatwierdzone przez UniĊ Europejską

Natur System

Natur System S.à r.l. z siedzibą w Grenay, Francja

NBP

Narodowy Bank Polski

Nowe Akcje

Do 1.468.210 nowo emitowanych akcji zwykłych serii C Spółki
o wartoĞci nominalnej 1,00 zł kaĪda, emitowanych na podstawie
Uchwały Emisyjnej

Odpowiednie PaĔstwo Członkowskie

KaĪde paĔstwo członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z
wyjątkiem Polski, które wdroĪyło DyrektywĊ o Prospekcie

OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

Oferta

Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzana na podstawie Prospektu

OHIM

Urząd do spraw Harmonizacji Rynku WewnĊtrznego

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa

p.p.

Punkt procentowy

PaĔstwo Członkowskie

PaĔstwo członkowskie EOG

PKB

Produkt krajowy brutto

PKO BP

PKO Bank Polski S.A.

PLN, złoty

Złoty polski, waluta obowiązująca w Polsce

POK

Punkt obsługi klienta

Prawa do Akcji, PDA

Do 1.468.210 praw do nowo emitowanych akcji zwykłych serii C Spółki
o wartoĞci nominalnej 1,00 zł kaĪda, emitowanych na podstawie
Uchwały Emisyjnej

Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Prawo Ochrony ĝrodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony ĝrodowiska
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Prawo Wodne

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne

Prezes URE

Prezes UrzĊdu 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, stanowiący prospekt w rozumieniu
Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004, na
podstawie którego Spółka bĊdzie przeprowadzała OfertĊ oraz ubiegała
siĊ o Dopuszczenie

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki

Rainbow Fund

Rainbow Fund Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą
w Warszawie, (02-019), ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru funduszy
inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd OkrĊgowy w Warszawie VII
Wydział Cywilny pod nr RFi 788

Rainbow Fund 2

Rainbow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny ZamkniĊty z siedzibą
w Warszawie, 02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5, wpisany do rejestru
funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd OkrĊgowy
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 obejmująca rynki we Francji,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Belgii oraz
Holandii

RDLP

Regionalne Dyrekcje Lasów PaĔstwowych

Regulacja S

Regulacja S wydana na podstawie AmerykaĔskiej Ustawy o Papierach
WartoĞciowych (ang. Regulation S)

Regulamin Giełdy, Regulamin GPW

Regulamin Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.
w brzmieniu przyjĊtym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia
4 stycznia 2006 r., ze zm.

Regulamin KDPW

Regulamin Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych S.A.
uchwalony Uchwałą Nr 8/58/98 Rady Nadzorczej z dnia 24 lipca 1998 r.,
ze zm. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzieĔ 1 stycznia
2016 r.)

Rozporządzenie 809/2004

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów oraz rozpowszechniania reklam, ze zmianami

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduĪyü na rynku (rozporządzenie
w sprawie naduĪyü na rynku) oraz uchylające dyrektywĊ 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
2003/125/WE i 2004/72/WE

Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieĪących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartoĞciowych oraz warunków uznawania za równowaĪne
informacji wymaganych przepisami paĔstwa niebĊdącego paĔstwem
członkowskim
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Rozporządzenie o Rynku i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniaü rynek oficjalnych notowaĔ
giełdowych oraz emitenci papierów wartoĞciowych dopuszczonych do
obrotu na tym rynku

SEC

AmerykaĔska Komisja Papierów WartoĞciowych i Giełd (ang. Securities
and Exchange Commission)

Skonsolidowane Roczne
Sprawozdanie Finansowe

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe
obejmujące nastĊpujące okresy: (i) 1 lipca 2014 r. – 30 wrzeĞnia 2015 r.;
(ii) 1 lipca 2013 r. – 30 czerwca 2014 r.; oraz (iii) 1 lipca 2012 r.
– 30 czerwca 2013, tj. obejmujące odpowiednio okres 15 miesiĊcy oraz
dwa okresy 12-miesiĊczne

Skonsolidowane Sprawozdania
Finansowe

Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe oraz ĝródroczne
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Spółki ZaleĪne

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 siedzibą w Zielonej Górze, której
wspólnikami są (i) Stelmet Bioenergia sp. z o.o. III S.K.A. – podmiot
w 100% zaleĪny od Rainbow Fund 2 oraz (ii) Stelmet Bioenergia
sp. z o.o., w której udziałowcami są Przemysław BieĔkowski oraz
Stanisław BieĔkowski

Stelmet IP

Stelmet IP sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Stelmet, Spółka, Emitent

Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz jej poprzednicy prawni

ĝródroczne Skrócone Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

ĝródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za
okres 9 miesiĊcy zakoĔczony 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 podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całoĞci prawa poboru akcji serii C oraz
ubiegania siĊ o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez GiełdĊ Papierów WartoĞciowych
w Warszawie S.A. i dematerializacji akcji Spółki

UE

Unia Europejska (obejmująca 28 paĔstw członkowskich)

UK Investment

UK Investment sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Układ z Schengen

Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

Umowa o Plasowanie Akcji

Umowa o plasowanie Akcji wĞród inwestorów, która zostanie zawarta
pomiĊdzy Spółką a Globalnymi Koordynatorami nie póĨniej niĪ w dniu
26 wrzeĞnia 2016 r.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

USD

Dolar amerykaĔski

Ustawa o Giełdach Towarowych

Ustawa z dnia 26 paĨdziernika 2000 r. o giełdach towarowych

Ustawa o Lasach

Ustawa o lasach z dnia 28 wrzeĞnia 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 Ĩródłach 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 CzynnoĞci
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 wrzeĞnia 2000 r. o podatku od czynnoĞci 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 paĨdziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych

Ustawa o Swobodzie DziałalnoĞci
Gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoĞci gospodarczej

Ustawa o UdostĊpnianiu Informacji
o ĝrodowisku i jego Ochronie

Ustawa z dnia 3 paĨdziernika 2008 r. o udostĊpnianiu informacji
o Ğrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeĔstwa w ochronie
Ğrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na Ğrodowisko

VAT

Podatek od towarów i usług, nakładany na zasadach i w zakresie
okreĞlonym 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 poĪyczają od innych
niezabezpieczone Ğrodki na hurtowym rynku pieniĊĪnym w Warszawie

WłaĞciwe Osoby

Inwestorzy Kwalifikowani: (i) którzy posiadają doĞwiadczenie
zawodowe w sprawach inwestycji w rozumieniu artykułu 19(5)
Zarządzenia; lub (ii) którzy mieszczą siĊ w dyspozycji artykułu 49(2)(a)
do (d) Zarządzenia; lub (iii) którym moĪna w inny zgodny z prawem
sposób przekazaü Dokument Marketingowy lub informacje znajdujące
siĊ w Dokumencie Marketingowym

WspółmenedĪerowie Oferty

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku,
które wykonują czynnoĞci zlecone przez SpółkĊ i Akcjonariusza
Sprzedającego w związku z Ofertą o zakresie okreĞlonym w rozdziale
„Informacje dodatkowe – Podmioty zaangaĪowane w OfertĊ
– WspółmenedĪerowie Oferty”

Współoferujący

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku,
które pełnią funkcjĊ współoferujących w ramach Oferty
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Współzarządzający KsiĊgą Popytu

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski mBanku,
które pełnią funkcjĊ współzarządzających ksiĊgą 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. dotyczące roli
dyrektorów niewykonawczych lub bĊdących członkami rady nadzorczej
spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

Zarząd

Zarząd Spółki

Zarząd GPW

Zarząd Giełdy Papierów WartoĞciowych w Warszawie S.A.

Zarząd KDPW

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych S.A. w Warszawie

Zarządzenie

Zarządzenie 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 UbezpieczeĔ Społecznych
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SŁOWNIK TERMINÓW BRANĩOWYCH
Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Prospekcie, mają znaczenie nadane im poniĪej, o ile
z kontekstu nie wynika inaczej.
biomasa

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roĞlinnego lub zwierzĊcego,
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów
i pozostałoĞci z produkcji rolnej i leĞnej oraz przemysłu
przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóĪ niespełniające
wymagaĔ jakoĞciowych dla zbóĪ w zakupie interwencyjnym
okreĞlonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia
11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do
zakupu i sprzedaĪy produktów rolnych w ramach interwencji publicznej
(Dz.Urz. UE L 349 z 29.12.2009, ze zm.) i ziarna zbóĪ, które nie
podlegają zakupowi interwencyjnemu, a takĪe ulegająca biodegradacji
czĊĞü odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roĞlinnego
lub zwierzĊcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów
oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania Ğcieków,
w szczególnoĞci osadów Ğciekowych, zgodnie z przepisami o odpadach
w zakresie kwalifikowania czĊĞci energii odzyskanej z termicznego
przekształcania odpadów

DIY

„Do It Yourself”, tj. zrób to sam – w branĪy handlu detalicznego
okreĞlenie sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu,
urządzania domu, pielĊgnowania ogrodu

OZE

odnawialne Ĩródła energii

pellet

paliwo z biomasy wykorzystywane do ogrzewania domów i innych
pomieszczeĔ oraz obiektów uĪywanych w działalnoĞci gospodarczej,
a takĪe wytwarzania energii w procesach przemysłowych

produkt uboczny

obejmuje zrĊbki, trociny, wióry, zrzyny oraz korĊ, które powstają na
poszczególnych etapach produkcji drewnianej architektury ogrodowej
z drewna okrągłego odsortowanego, które są zagospodarowywane przez
GrupĊ poprzez ich (i) przetworzenie i sprzedaĪ w formie pelletu lub (ii)
sprzedaĪ producentom płyt drewnopochodnych oraz innym podmiotom
w formie nieprzetworzonej

przetarcie

czyli rozkrój okrągłej kłody drewna polegający na optymalnym wyciĊciu
jednego okreĞlonego elementu (tzw. materiału głównego) o przekroju
prostokątnym (optymalnie o przekroju kwadratu) z moĪliwie
najwiĊkszymi przekątnymi oraz dodatkowo, jeĪeli to moĪliwe, kilku
mniejszych elementów o przekroju prostokątnym (tzw. materiału
bocznego), uzyskane w ten sposób półfabrykaty, tzw. półfabrykaty brutto,
o wymiarach uzasadnionych technologicznie znajdują zastosowanie
w dalszym procesie produkcji

zielone certyfikaty

Ğwiadectwa pochodzenia potwierdzające wytwarzanie energii elektrycznej

z OZE
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
1.

Statutowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za lata zako czone dnia 30 wrze nia 2015 r.,
30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r.

2.

Opinia niezale nego biegłego rewidenta z badania Statutowego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy za lata zako czone dnia 30 wrze nia 2015 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 30 czerwca 2013 r.

3.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za okres 9 (dziewi ciu) miesi cy
zako czony 30 czerwca 2016 r.

4.

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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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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Załącznik 2
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;
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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

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
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

35)

wynajem i dzier awa pozostałych pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli – 77.12.Z;

36)

wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze
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
niesklasyfikowana – 82.99.Z;

39)

naprawa i konserwacja mebli i wyposa enia domowego – 95.24.Z.

holdingów finansowych – 64.20.Z;

i funduszów

profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;

prowadzenie

oraz dóbr materialnych, gdzie indziej

działalno ci

gospodarczej,

gdzie

indziej
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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.

2.

A-12

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.

Od Dnia Dematerializacji, niezale nie od innych uprawnie
z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza:

przewidzianych w Statucie lub wynikaj cych

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
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;

finansowych Spółki oraz do
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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 :

10.

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.

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.
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2.

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.

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
I POSTANOWIENIA KO COWE

SPÓŁKI

§ 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.

2.

Podstawowymi funduszami własnymi Spółki s w szczególno ci:
1)

kapitał zakładowy;

2)

kapitał zapasowy;

3)

kapitały rezerwowe.

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
(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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Załącznik 3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA OKRESY
12 MIESIĉCY ZAKOēCZONE 30 WRZEĝNIA 2013, 2014 ORAZ 2015 R.
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OPINIA NIEZALEĩNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
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Załącznik 5
PRZEKSZTAŁCONE ĝRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ZA OKRES 9 (DZIEWIĉCIU) MIESIĉCY
ZAKOēCZONY 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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Załącznik 6
RAPORT NIEZALEĩNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
ĝRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY ZA OKRES 9 (DZIEWIĉCIU) MIESIĉCY ZAKOēCZONY
30 CZERWCA 2016 R.
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Załącznik 7
PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ NA PODSTAWIE
PRZEKSZTAŁCONYCH SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAē 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
26

ródło: http://www.ebiomasa.pl/bio/item/699-wzrasta-wykorzystanie-peletu-w-europie
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
2015 r.

Za rok zako czony dnia 30 czerwca
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

Produkt
uboczny

Pellet

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

Produkt
uboczny

Pellet

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).
Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Za okres 12 miesi cy zako czony
30 wrze nia 2015 r.

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

-

-

-

-

-

-

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 ................

-

-

-

-

-

-

Pozostałe informacje:

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.
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Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Za okres 12 miesi cy zako czony
30 wrze nia 2014 r.

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

-

-

-

-

-

-

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 ................

-

-

-

-

-

-

Pozostałe informacje:

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe.

Architektura
ogrodowa

Produkt
uboczny

Pellet

Za okres 12 miesi cy zako czony
30 wrze nia 2013 r.

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

-

-

-

-

-

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 ................

-

-

-

-

-

Pozostałe informacje:

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
2016 r.

2015 r.

Zmiana

(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)

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

-

-

-

Zysk (strata) netto ................................................................

47.160

70.490

(33,1)

47.869

70.777

(32,4)

(709)

(368)

92,7

Działalno

zaniechana

Zysk (strata) netto przypadaj cy:.......................................
-

akcjonariuszom podmiotu dominuj cego

-

akcjonariuszom mniejszo ciowym

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

2015 r.

2014 r.

Zmiana
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2015 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)
Działalno

Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2013 r.
(%)

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

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

-

-

-

-

-

Zysk (strata) netto ..........................................................

68.547

77.507

57.441

(11,6)

34,9

- 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

Działalno

zaniechana ..................................................

Zysk (strata) netto przypadaj cy:

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

2015 r.

2014 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Zmiana
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.

(%)

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

2015 r.

2014 r.

Zmiana
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2015 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)

Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2013 r.
(%)

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

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

Warto

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone
Finansowe.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

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.
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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

2015 r.

2014 r.

Zmiana
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2015 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r.

2013 r.

(tys. PLN)
(zbadane)
Podatek bie cy:

Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2014 r. /
Okres
12 miesi cy
zako czony
30 wrze nia
2013 r.

(%)

-

-

-

-

-

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)

-

-

-

-

-

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)

Podatek odroczony:

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*

30 czerwca
2016 r.**

Okres 12 miesi cy zako czony 30 wrze nia

30 czerwca
2015 r.

2015 r.

2014 r.

2013 r.

Zmiana %
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

36,2%

30,8%

30,3%

35,9%

34,3%

17,5

(15,7)

4,6

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

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 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)

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)

11,0%

16,5%

13,8%

-

(33,2)

20,2

27,5%

-

(31,8)

9,9

Wska niki
opłacalno ci
sprzeda y
Zyskowno

sprzeda y .

Analiza cash flow

Wska niki
zarz dzania
maj tkiem

Wska niki płynno ci
finansowej

Wska niki zadłu enia

Wska niki
zyskowno ci
ROA ..............................

-

-

ROE ...............................

-

-

20,6%

30,2%

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 stanowi miar wyników operacyjnych Spółki
EBITDA.......................................... Spółka definiuje EBITDA jako zysk (strata) z
rodków
działalno ci operacyjnej powi kszona o amortyzacj . nieuwzgl dniaj cych wpływu amortyzacji
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

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.

sprzeda y.................... Spółka definiuje i oblicza zyskowno sprzeda y
jako zysk (strata) brutto ze sprzeda y/przychody ze
sprzeda y.

Rentowno gotówkowa/mar a
Spółka definiuje i oblicza rentowno gotówkow
EBITDA.......................................... 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
Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji nale no ci
Wska nik cyklu rotacji nale no ci umo liwia analiz cyklu
handlowych ..................................... handlowych jako nale no ci w dniach (360 x
regulowania nale no ci przez odbiorców Grupy.
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).
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.

Spółka definiuje i oblicza cykl rotacji zobowi za
Cykl rotacji zobowi za
handlowych ..................................... 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

Uzasadnienie zastosowania danego
Alternatywnego Pomiaru Wyników

Definicja

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.

Spółka definiuje i oblicza wska nik pokrycia
Wska nik pokrycia maj tku
trwałego ........................................... 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
Spółka definiuje i oblicza wska nik ROA (stopa
(ROA) .............................................. 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.

Spółka definiuje i oblicza wska nik rentowno ci
Wska nik rentowno ci kapitału
własnego (ROE) .............................. 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.
Na dzie
30 czerwca

2016 r.
AKTYWA

Na dzie
30 czerwca

2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2015 r.

Na dzie
30 wrze nia

Zmiana

2014 r.

Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2016 r. /
2015 r. /
2014 r. /
Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2015 r
2014 r.
2013 r.

2013 r.

(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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Na dzie
30 czerwca

2016 r.
AKTYWA

Na dzie
30 czerwca

2015 r.

2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Na dzie
30 wrze nia

Zmiana

2014 r.

Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2016 r. /
2015 r. /
2014 r. /
Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2014 r.
2013 r.
2015 r

2013 r.

(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

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

AKTYWA OBROTOWE

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone
Finansowe.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

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.
Na dzie
30 czerwca

2016 r.
PASYWA

Na dzie
30 czerwca

2015 r.

2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

Na dzie
30 wrze nia

Zmiana

2014 r.

Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2016 r. /
2015 r. /
2014 r. /
Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2015 r.
2014 r.
2013 r.

2013 r.

(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

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

18

-

-

-

-

-

-

-

ZOBOWI ZANIA
Zobowi zania długoterminowe

Pozostałe rezerwy
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Na dzie
30 czerwca

2016 r.
PASYWA

Na dzie
30 czerwca

2015 r.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2015 r.

Na dzie
30 wrze nia

Zmiana

2014 r.

Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2015 r. /
2014 r. /
2016 r. /
Na dzie
Na dzie
Na dzie
30 czerwca 30 wrze nia 30 wrze nia
2015 r.
2014 r.
2013 r.

2013 r.

(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 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

ZOBOWI ZANIA
KRÓTKOTERMINOWE

ródło: Przekształcone Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe, Przekształcone
Finansowe.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

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
2014

2015

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
Finansowe.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

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 marzeckwiecie (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.

(tys. PLN)
(niezbadane)

2014 r.

2013 r.

(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
Finansowe.

ródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie

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.

A-134

STELMET S.A.

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.
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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
odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

rzeczowych składników obrotowych jest ona

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
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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
odpowiadaj cej warto ci godziwej otrzymanych rodków pieni nych.

ujmowane według ceny nabycia

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
Rozwi zanie rezerw na odprawy emerytalne zwi ksza pozostałe przychody operacyjne.

jednostkowych.

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 czerwca

Na dzie
30 wrze nia
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
zdefiniowanych w MSR 14.9.

potencjalnych segmentów bran owych wg kryteriów

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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Załącznik 8
SYMULACJE HISTORYCZNYCH DANYCH FINANSOWYCH GRUPY
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Załącznik 9
RAPORT NIEZALEĩNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SYMULACJI DANYCH FINANSOWYCH
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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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KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 23 wrze nia 2016 r.

Eden_Prospekt_okladka.indd 1

2016-09-23 17:24:05

